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Foreword

Six decades ago, an institute was established by the United States and Royal Thai Armies
to combat a Bangkok outbreak of the spreading cholera pandemic. Cooperation between
the two armies remains firm today even while the targets of research have expanded.
Today we know this institute as the Armed Forces Research Institute of Medical Sciences
(AFRIMS).
Collaboration has been at the heart of AFRIMS’ successes. Today it is the center of
an extensive network, with partners in multiple countries including Nepal, the Philippines,
Bhutan and Mongolia. Together they study both infectious and non-infectious diseases,
with special attention put on pathogens which are harmful to military missions, such as
malaria, diarrhea, dengue and HIV, and now the world’s latest pandemic disease, COVID-19.
On behalf of the Royal Thai Army, I am very appreciative of the advances AFRIMS has
achieved thru its research and collaborative partnerships. This is the only institute thru
which the Royal Thai and US Armies collaborate to directly improve the health of soldiers
and of our peoples. I am deeply proud of AFRIMS and am pleased to continue to provide
the RTA’s full support.
On this joyful 60th Anniversary, may AFRIMS continue to prosper and to bring us many
more successes in the future.

CHARNCHAI TIKKAPANYO, Lieutenant General
Surgeon General, RTA-AMED

Preface

Over the past 60 years, the Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS) has led the charge
in combatting and defeating infectious diseases – all while standing as a shining example of the friendship and
collaboration between the United States and the Kingdom of Thailand. The list of accomplishments secured by
the Institute is storied, as is the impact of AFRIMS in protecting human lives across the globe. AFRIMS has played
an outsized role in the development of vaccines, therapeutics, and diagnostics and protective measures; every
step of the way advancing our understanding of diseases worldwide. To date, AFRIMS has made critical and
important headway in the study of human immunodeficiency virus, influenza, hepatitis, Japanese encephalitis,
dengue, chikungunya and zika viruses, all of the varied malaria plasmodiae and rickettsial diseases, and the
wide range of pathogens responsible for diarrhea, among many others. Through medical research and medical
diplomacy, the Institute has cemented countless partnerships, relationships, and critical friendships that span
the whole of Southeast and South Asia, and Oceania. The men and women who work at and with AFRIMS –
those from countries such as Thailand, Nepal, the Philippines, Cambodia, and the United States – along with
the legion of extraordinary scientists and support staff, both military and civilian, who have filled the ranks over
the past 60 years can be proud to say they played a part in securing the legacy of AFRIMS.
These past two years have been a landmark in world history, and while they have underscored the paramount
importance of both disease surveillance and medical research, they have also shown the importance of developing
strong relationships across the medical field. All of us have lost a great deal during the pandemic, but we have
also demonstrated, unequivocally, how much we can accomplish by working together. On the U.S. side, AFRIMS
is a key member of the Walter Reed Army Institute of Research and the larger U.S. Army Medical Research and
Development Command. Equally, we are linked in iron clad friendship with the Royal Thai Army, the Armed Forces
of the Philippines, the Australian Defence Force, the Government of Nepal and the Kingdom of Cambodia. Further,
our myriad partnerships throughout the region underscore how AFRIMS is part of a sprawling network of combined
efforts, spanning the globe and working as a single unit to eradicate the disease scourges that plague mankind.
As the Commander of USAMRDC, I am so very proud of what we have accomplished together, and I look forward
to decades more of similar service to both the Warfighter and to global health.

						

ANTHONY L. MCQUEEN, Brigadier General
Commander, USAMRDC
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In October, 1959, Dr. Joseph Smadel (Deputy Director, US NIH)
and a group of Thai and US medical leaders were given
an audience with King Bhumibol Adulyadej to propose a joint
Thai-US medical research laboratory. Considering their proposal,
the King asked:

“Yes, Dr. Smadel, but how will the research help my people?”
After the group addressed the King’s concerns, he gave his support
to the project.
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King Bhumibol Adulyadej visits Army Institute of Pathology
in 1959. MG Pung Phintuyothin, director of the Institute,
presents production of rehydration fluid for cholera patients.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยือนสถาบันพยาธิวิทยา
ใน พ.ศ. 2502 โดยมีพลตรี พึ่ง พินทุโยธิน ผู้อ�ำนวยการสถาบัน รับเสด็จ
และถวายรายงานการผลิตสารละลายที่ช่วยทดแทนการเสียน�้ำในผู้ป่วย
อหิวาตกโรค
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T

he Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS) celebrated its first half century just
three months before the ‘Great Flood of 2011’ swept down from the North via Thailand’s major rivers and
threatened central Bangkok. It was water-borne cholera outbreaks in Bangkok in the late 1950s which
spurred the interest leading to a joint Thai-US laboratory for infectious disease research.
The South East Asia Treaty Organization originally supported the Medical Research Laboratory (SEATO-MRL),
but it was disestablished in the 1970s and most US military were asked to leave the country with the end of the
Vietnam conflict. Thus, in 1977 the institute was renewed and renamed as the AFRIMS, and has since
remained one of the premier medical research laboratories in the fight against tropical diseases.
The institute’s founding agreement was based on an exchange of letters between the Royal Thai Ministry
of Foreign Affairs and the US Department of State, and took effect in 1961. Before having its own buildings,
the SEATO-MRL shared space belonging to the Army Institute of Pathology and the Mahidol Faculty of
Public Health across Rajavithi Road.

Research in the 1960s was highlighted by development
of a serologic diagnostic test for dengue and collaborative
studies of hemorrhagic fever at the Children’s Hospital.
Better understanding of the pathogenesis of cholera and
its toxin were fruits of the initial focus on this disease.
When an outbreak of childhood encephalitis recurred in
northern Thailand, inter-disciplinary studies were set up in
Chiang Mai with public health officials. These led to
confirming the cause as Japanese encephalitis (JE) virus,
and improving understanding of clinical, epidemiologic
and vector dimensions.

Dr. Ananda and MAJ Halstead
(Dept of Virology) assess cell
cultures for dengue virus.
แพทย์หญิงอนันต์และ MAJ Halstead
(แผนกไวรัสวิทยา) ประเมินผลการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ไวรัสเดงกี่
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Through the decades, the institute’s research has focused
on gaps in the prevention measures available for the
endemic tropical diseases which threaten the peoples and
militaries of the Kingdom of Thailand and the United States,
as well as regional allies. The modes of prevention include
vector control for arboviruses, preventive vaccines, and
prophylactic drugs. This goal of disease prevention led
AFRIMS to emphasize the development and testing of
vaccines, and large field trials with candidate vaccines for
JE, hepatitis A and E, malaria, HIV and dengue. One
malaria vaccine trial was carried out jointly by the two
components of AFRIMS in Rangers who were often
assigned to border areas where malaria remained a serious
threat. The JE vaccine was shown to be safe and effective,
and was incorporated into the Thai national immunization
program.

Previously, malaria was a threat throughout much
more of the country than at present, and anti-malarial
drug resistance generally first developed in people
along the Thai border with Cambodia or Burma (now
Myanmar). Screening of drugs in monkeys at AFRIMS
helped to select the best new candidates. Multiple
breakthroughs came from this program, with clinical
studies assessing them for both prevention and
treatment. Two examples are mefloquine and
doxycycline (a new indication for this old drug).
The two components of AFRIMS also collaborated
extensively on the development of mosquito-resisting
treatments of uniforms and bed nets.

Engorged An. dirus mosquito identified by MAJ Harrison
(Dept of Entomology) and colleagues in 1979 as major
vector of malaria in Thailand.
ใน พ.ศ. 2522 MAJ Harrison (แผนกกีฏวิทยา) และคณะ พบว่า
ยุงก้นปล่องเป็นพาหะส�ำคัญของมาลาเรียในประเทศไทย
Across its 60-year history, AFRIMS research was made possible
and successful because it has been planned and carried out as
collaborations. Key partnerships have been with academics,
public health officials, military medicine colleagues, industry
scientists and a range of non-governmental organizations. The
impact to date has been monumental, with a range of successes
which have contributed directly to improving the lives of citizens
of host nations, and to reducing disease threats to the militaries
of the Kingdom of Thailand and United States. The institute arose
in response to a cholera pandemic and 60 years later is in the
midst of the global fight against the Covid-19 pandemic -- both
reminders of the continuing need to study infectious diseases
within the regions they emerge. The following chapters highlight
some of the wide spectrum of AFRIMS research carried out
during its most recent decade.
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ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) เฉลิมฉลองครึ่งศตวรรษแรกเพียงสามเดือนก่อนเกิด ‘มหาอุทกภัย
ปี 2554’ ที่ไหลบ่ามาจากภาคเหนือผ่านแม่น�้ำสายส�ำคัญของประเทศไทยและคุกคามใจกลางกรุงเทพฯ ย้อนถึงอดีต
โรคระบาดจากเชื้ออหิวาตกโรคซึ่งเกิดจากน�้ำ ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1950 ในกรุงเทพฯ ได้น�ำไปสู่การก่อตั้ง
ห้องปฏิบัติการวิจัยโรคติดเชื้อร่วมกันระหว่างไทยและสหรัฐฯ
องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) ได้สนับสนุนการก่อตั้งหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์
ขององค์การ สปอ. แต่ได้ยุติบทบาทลงในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 และกองทัพสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ได้ถอนก�ำลังออกจาก
ประเทศไทยเนื่องจากสงครามเวียดนามได้สิ้นสุดลง ด้วยเหตุนี้ ใน พ.ศ. 2520 หน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ขององค์การ
สปอ. จึงเริ่มใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร” หรือ สวพท. และเป็นหนึ่งสถาบันการวิจัย
ทางการแพทย์ชั้นน�ำที่ต่อสู้กับโรคเขตร้อน นับแต่นั้นมา
ข้อตกลงในการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ เกิดจากหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย
และสหรัฐฯ และมีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2504 ก่อนที่จะมีอาคารเป็นของตนเอง หน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ขององค์การ
สปอ. (SEATO-MRL) ปฏิบัติงานที่สถาบันพยาธิวิทยาและคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม
กันบนถนนราชวิถี

1LT Chirapa and MSG Patcharin
inoculate chicken eggs in 1979
to grow influenza virus.
ร้อยโทหญิง จิราภา และ จ่าสิบเอกหญิง
พัชรินทร์ เพาะเลี้ยงไวรัสไข้หวัดใหญ่ใน
ไข่ไก่ ใน พ.ศ. 2522

การวิจัยในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกและ
งานวิจัยร่วมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่โรงพยาบาลเด็ก ผลจากความสนใจโรคอหิวาตกโรคตั้งแต่แรก ท�ำให้
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดโรคและพิษของโรคนี้มากขึ้น ต่อมาเมื่อเกิดการระบาดของโรคไข้สมองอักเสบ
ในเด็กมากขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทย จึงได้มีการจัดตั้งการวิจัยสหวิทยาการขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อันน�ำไปสู่ความชัดเจนถึงสาเหตุของไวรัสไข้สมองอักเสบ (JE) และความ
เข้าใจที่มากขึ้นในทางคลินิก ระบาดวิทยา และพาหะน�ำโรค
4
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ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา การวิจัยของสถาบัน
ได้มุ่งเน้นการเติมเต็มช่องว่างในมาตรการป้องกัน
โรคระบาดเขตร้อน ที่คุกคามประชาชนและเหล่าทัพ
ในราชอาณาจักรไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา
ตลอดจนพันธมิตรในภูมิภาค มาตรการป้องกันต่าง ๆ
ยังรวมถึงการควบคุมพาหะน�ำโรคส�ำหรับเชื้อไวรัสที่มี
แมลงเป็นพาหะ วัคซีนป้องกัน และยาป้องกันโรค
เป้าหมายการป้องกันโรคดังกล่าว ท�ำให้ สวพท.
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและการทดลองวัคซีน
ตลอดจนการวิจัยภาคสนามขนาดใหญ่ในกลุ่ม
อาสาสมัครส�ำหรับวัคซีนป้องกันไวรัสไข้สมองอักเสบ
(JE) ไวรัสตับอักเสบเอและอี มาลาเรีย เอชไอวี และ
ไข้เลือดออก การทดลองวัคซีนป้องกันมาลาเรียด�ำเนิน
การโดยหน่วยงานทั้งสองของ สวพท. ในทหารพราน
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปยังพื้นที่ชายแดนที่เชื้อมาลาเรีย
ยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรง ส่วนวัคซีนไข้สมองอักเสบ (JE)
ได้แสดงผลให้เห็นว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงได้
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติของไทย

ก่อนหน้านี้ มาลาเรียเป็นภัยคุกคามในหลายพื้นที่ของ
ประเทศมากกว่าในปัจจุบัน โดยช่วงแรกมักพบการดื้อยา
ต้านมาลาเรียในประชาชนตามแนวชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และประเทศพม่า (ปัจจุบัน
คือประเทศเมียนมา) การเลือกยารักษาโรคโดยการทดสอบ
ในลิงที่ สวพท. ช่วยคัดเลือกยารักษาโรคที่ดีที่สุด ความ
ก้าวหน้ามากมายเกิดจากโครงการนี้ โดยการศึกษาทาง
คลินิกเพื่อประเมินทั้งการป้องกันและการรักษา อาทิ ยา
mefloquine และ doxycycline (ข้อบ่งชี้ใหม่ส�ำหรับยา
ชนิดเก่านี้) หน่วยงานทั้งสองฝ่ายของ สวพท. ยังร่วมมือ
กันอย่างเข้มแข็งในการพัฒนาชุดเครื่องแบบกันยุงและ
มุ้งกันยุงอีกด้วย

MAJ Suchai, COL Chirapa and LTC Heppner visit malaria
field site near Burmese border with RTA support in 1996.
พันตรี สุชัย พันเอกหญิง จิราภา และ LTC Heppner เยือนหน่วย
มาลาเรียภาคสนาม ใกล้ชายแดนพม่า ใน พ.ศ. 2539
ในประวัติศาสตร์ 60 ปีที่ผ่านมา การวิจัยของ สวพท. เกิดขึ้นและ
ประสบความส�ำเร็จเนื่องด้วยความตั้งใจและความร่วมมือต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงาน ความร่วมมือที่ส�ำคัญ ประกอบด้วยนักวิชาการ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมแพทย์ทหาร นักวิทยาศาสตร์ และองค์กร
พัฒนาเอกชนหลายแห่ง สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตยังเป็นความยิ่งใหญ่
จนถึงปัจจุบัน ด้วยความส�ำเร็จที่ด�ำเนินการวิจัยมากมาย ส่งผล
โดยตรงในการพัฒนาชีวิตพลเมืองในประเทศชาติ อีกทั้งลดการ
คุกคามจากโรคต่าง ๆ ที่มีต่อกองทัพแห่งราชอาณาจักรไทยและ
สหรัฐอเมริกา สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับการระบาดใหญ่
ของอหิวาตกโรค และ 60 ปีต่อมา สถาบันยังคงอยู่ท่ามกลางการ
ต่อสู้กับการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 ทั้งสองเหตุการณ์
เป็นการย�้ำเตือนถึงความจ�ำเป็นอย่างต่อเนื่องในการศึกษาโรค
ติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาค บทต่อไปจะแสดงให้เห็นถึงการวิจัย
อันหลากหลายที่ สวพท. ได้ด�ำเนินงานมาในช่วงทศวรรษล่าสุด
ที่ผ่านมา
AFRIMS’ First 50 Years
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(Right) CPT Brockelman and gibbon used
in efforts to develop primate models of
infection.
(ขวา) CPT Brockelman ใช้ชะนีในการพัฒนาการ
ทดลองการติดเชื้อในสัตว์ไพรเมต

(Left) Princess Sirindhorn, greeted by COL Chirapa,
MAJ Coleman and COL Brewer, visits Dept of
Entomology field site in Tak Province in 1998.
(ซ้าย) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
เสด็จเยือนหน่วยภาคสนาม แผนกกีฏวิทยา จังหวัดตาก โดย
พันเอกหญิง จิราภา MAJ Coleman และ COL Brewer
รับเสด็จ ใน พ.ศ. 2541

(Left) Majors Shanks, Edstein and Smith
administer anti-malarial drug to monkey
in pharmacokinetic study.
(ซ้าย) Majors Shanks, Edstein และ Smith
ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ยาต้านมาลาเรียในลิง

AFRIMS’ First 50 Years
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(Top) MAJ Webster, LTC Dixon and team
from Dept of Medicine at malaria
treatment clinic in Khmer refugee camp
in 1981.
(บน) MAJ Webster, LTC Dixon และคณะ
จากแผนกอายุรกรรม เยือนคลินิกรักษามาลาเรีย
ค่ายอพยพเขมร ใน พ.ศ. 2524

(Right) Khun Suriya and Khun Opas work
to get vehicle out of mud in 1983 near
Kampuchean border.
(ขวา) คุณสุริยะและคุณโอภาส น�ำรถออกจากการ
ติดหล่มใกล้ชายแดนกัมพูชา ใน พ.ศ. 2526
8
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RTA and US components of AFRIMS screen
Thai Rangers for malaria at their base camp
in Korat in 1987.
สวพท. ฝ่ายไทยและสหรัฐฯ ตรวจคัดกรองมาลาเรีย
ในทหารพรานที่ค่ายในโคราช ใน พ.ศ. 2530
AFRIMS’ First 50 Years

9

(Below left) Dept of Vet Med staff work with government
team to survey livestock for infection with potential
zoonotic pathogens in 2007.

(Below right) Study of mosquito repellents in 2009 by
Dept of Entomology team set up in Chanthaburi
to assess flight distances of exposed mosquitoes.

(ล่าง ซ้าย) แผนกสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานราชการ ส�ำรวจ
สัตว์เลี้ยงในฟาร์มเพื่อหาการติดเชื้อที่อาจเกิดจากสัตว์มาสู่คน ใน
พ.ศ. 2550

(ล่าง ขวา) การศึกษาสารกันยุง ใน พ.ศ. 2552 โดยแผนกกีฏวิทยา
ที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อประเมินผลระยะทางการบินของยุงหลังจาก
ได้สัมผัสสาร
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(Left) MAJ Brown and COL Boslego assess vaccine
reactogenicity in Ranger volunteers in 1990.
(ซ้าย) MAJ Brown และ COL Boslego ประเมินผลการ
ตอบสนองต่อวัคซีนในอาสาสมัครทหารพราน ใน พ.ศ. 2533

(Below) Institute staff combat the ‘Great Flood’
of 2011 to protect study specimens stored in
the AFRIMS off-site freezer farm in Rangsit.
(ล่าง) การผจญกับน�้ำท่วมครั้งใหญ่ ใน พ.ศ. 2554
พนักงานจากสถาบันช่วยกันป้องกันตัวอย่างสิ่งส่ง
ตรวจซึ่งเก็บที่ฟาร์มตู้แช่แข็งของสถาบันที่รังสิต

AFRIMS’ First 50 Years
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Surgeons General of Royal Thai and US Armies,
LTG Sahachart Pipitkul and LTG Eric Schoomaker,
open AFRIMS’ 50th Anniversary celebration in 2011.
พลโท สหชาติ พิพิธกุล และ LTG Eric Schoomaker
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ ในโอกาส
วันสถาปนา สวพท. ครบรอบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2554
12
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HIV
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Opening ceremony for the HIV Vaccine Research Center of Excellence
(HVRC) in 2012, overseen by the US Ambassador Kristie Kenney and
RTA Surgeon General, LTG Phanuvich Pumhirun.
พิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยวัคซีนเอดส์ (HVRC) ใน พ.ศ. 2555 โดยมี
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ Kristie Kenney และเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
พลโท ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ เป็นประธาน
HIV
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n 2009, the Ministry of Public Health leadership announced the results of the 16,000-person,
community-based HIV vaccine trial. After nearly 30 years of research, the RV144 Thai trial
showed for the first time that an HIV vaccine could provide at least partial (31%) protection
against HIV infection. The multiple Thai components of this large collaborative 7-year effort
were coordinated by AFRIMS which also led the testing and preservation of the crucial clinical
specimens. Building on these exciting results was the main focus of AFRIMS retrovirology
research during the subsequent decade.

Boosting of the original 6-month vaccine regimen to see if immune responses could be further
improved was approached in two ways. Led by Dr. Supachai Rerks-Ngam, the RV144 PI, a study
of uninfected RV144 subjects were enrolled in a trial to look at the benefit of late vaccine boosts.
In parallel, MG (ret) Sorachai Nitayaphan, led a trial in new subjects using the original vaccine
regimen along with additional late booster doses. The studies showed that late boosting could
indeed improve the magnitude of immune responses. Partners in RV144 and follow-up trials have
put those experiences to good work, two examples being Dr. Nakorn Premsri, now Director of the
National Vaccine Institute, and Prof. Punnee Pitisuttithum, Head of the Vaccine Trial Centre at
Mahidol’s Faculty of Tropical Medicine.

Dr. Suwat Chariyalertsak,
Chiang Mai University Site PI
for RV306, oversees first study
vaccination.
นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ นักวิจัยหลัก
โครงการวิจัย RV306 ที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ควบคุมการฉีดวัคซีนครั้งแรก
ที่ใช้ในการวิจัย
14
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The US National Institutes of Health organized a unique
mechanism to involve the most expert scientists from
across academia to join the AFRIMS/WRAIR researchers’
studies to fully understand the vaccine’s mechanism
of protection. Key to this was the establishment of the
AFRIMS Retrovirology Clinical Laboratory in 2012. The
Royal Thai Army supported the creation of a new HIV
laboratory and repository of preserved specimens,
providing secure space for it on Yothi Road.
LTC Nicos Karasavvas led an AFRIMS team which
identified antibody specificities which are likely to explain
the vaccine-induced protection from HIV infection.

Joint study team for vaccine trial with booster doses
meets in Bangkok (2014). Attending are representatives
of WRAIR, US and RTA components of AFRIMS, and
Mahidol and Chiang Mai universities.

In the search for potential cohorts for a new HIV vaccine trial,
AFRIMS researchers began collaborations with groups of
Thai men who have sex with men (MSMs). A study of
Bangkok MSMs led by MG (ret) Sorachai Nitayaphan and
Prof. Punnee Pitisuttithum showed that, despite preventive
counseling, the more than 1,000 subjects were still becoming
infected with HIV. The close screening of these men also led
to very early detection and treatment of new infections. This
detection was done as part of a new collaboration with the
HIV researchers at the Thai Red Cross, and provided new
insights and raised the possibility of cure.
In carrying out these scientifically demanding and socially
sensitive studies, the US-Thai collaborators in AFRIMS
have produced scientific break-throughs while providing
benefits to Thais suffering from HIV/AIDS.

ทีมจาก WRAIR สวพท. ทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐฯ มหาวิทยาลัย
มหิดลและเชียงใหม่ ร่วมประชุมงานวิจัยวัคซีนเข็มกระตุ้นที่
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2557)

HIV
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ใ น พ.ศ. 2552 กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงผลของการศึกษาทดลองวัคซีนเอชไอวีในกลุ่มอาสาสมัคร

จำ�นวน 16,000 คน หลังจากที่มีการศึกษาวิจัยทางด้านเอชไอวีมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี งานวิจัย RV144
ของประเทศไทยเป็นโครงการแรกที่แสดงให้เห็นว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ได้ในระดับหนึ่ง (31%) การวิจัยนี้ สวพท. ได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง
เป็นระยะเวลา 7 ปี และ สวพท. ยังเป็นผู้นำ�ในการศึกษาวิจัยและเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางคลินิก
ผลงานอันน่าตื่นเต้นของโครงการวัคซีนนี้ เป็นการศึกษาวิจัยที่แผนกเรโทรไวโรโลยีมีความมุ่งมั่นอย่างมาก
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

MG Sorachai Nitayaphan
and team at RTA Clinical
Research Center upon
opening of vaccine trial
of booster doses (RV306)
in 2013.
พลตรี สรชัย นิตยพันธ์ และ
คณะ จากศูนย์วิจัยทางคลินิก
สวพท. ในงานพิธีเปิดการ
ทดลองวัคซีนกระตุ้น
(โครงการวิจัย RV306)
ใน พ.ศ. 2556

การใช้วัคซีนสูตรเดิมโดยใช้เป็นวัคซีนกระตุ้นในเดือนที่ 6 เพื่อ
ศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันว่า จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นหรือไม่
ได้ดำ�เนิน 2 วิธีการ โดย นพ. ศุภชัย ฤกษ์งาม ผู้วิจัยหลักศึกษาใน
อาสาสมัครโครงการวิจัย RV144 ที่ไม่ติดเชื้อ เพื่อให้ทราบผลของ
การให้วัคซีนกระตุ้น ในขณะที่ พลตรี สรชัย นิตยพันธ์ ศึกษาใน
กลุ่มอาสาสมัครใหม่ โดยจะได้รับวัคซีนในสูตรเดียวกันกับอาสา
สมัครของโครงการวิจัย RV144 พร้อมกับได้รับวัคซีนกระตุ้นใน
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ช่วงเวลาต่าง ๆ ตามที่กำ�หนด ผลการศึกษาพบว่า วัคซีนกระตุ้น
สามารถเพิ่มระดับของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น กลุ่ม
พันธมิตรในโครงการวิจัย RV144 และการวิจัยติดตามผลอื่น ๆ
อาทิ นพ. นคร เปรมศรี ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้อำ�นวยการ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ ศ. พญ. พรรณี ปิติสุทธิธรรม หัวหน้า
ศูนย์ทดสอบวัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้นำ�ประสบการณ์ที่ได้จากการวิจัยเหล่านี้ไปใช้ในการทำ�งานต่อไป

HVRC receives Buddhist
blessing by monk during
opening ceremony in 2012.
พระสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็น
สิริมงคลในพิธีเปิดศูนย์ความ
เป็นเลิศการวิจัยวัคซีนเอดส์
(HVRC) ใน พ.ศ. 2555

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัด
กระบวนการเฉพาะเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ
จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการกับนัก
วิจัยจาก AFRIMS/WRAIR เพื่อสร้างความเข้าใจใน
กลไกการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีนได้อย่างถ่องแท้
ความสำ�คัญหลักของเรื่องนี้ คือ การก่อตั้งห้องปฏิบัติ
การทางคลินิก แผนกเรโทรไวโลโรยี ใน พ.ศ. 2555
กองทัพบกไทยได้สนับสนุนพื้นที่ฝั่งถนนโยธีสำ�หรับ
การก่อตั้งห้องปฏิบัติการเอชไอวีและสถานที่เก็บ
ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ LTC Nicos Karasavvas พร้อม
ด้วยทีมนักวิจัยจาก สวพท. ได้ค้นพบแอนติบอดีที่มี
ความจำ�เพาะต่อเชื้อเอชไอวี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลไก
ที่น่าจะเป็นไปได้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วย
วัคซีน

ในการค้นหากลุ่มอาสาสมัครที่มีศักยภาพเพื่อการศึกษาวัคซีนเอชไอวีใหม่
นักวิจัย สวพท. ได้ร่วมมือกับองค์กรของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
(MSMs) ในประเทศไทย การศึกษาในกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพมหานคร
ดำ�เนินการโดย พลตรี สรชัย นิตยพันธ์ และ ศ. พญ. พรรณี ปิติสุทธิธรรม
จากมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า แม้จะมีการให้คำ�ปรึกษาในการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี แต่อาสาสมัครกว่า 1,000 คนยังคงมีความเสี่ยงต่อการติด
เชื้อเอชไอวี การคัดกรองและมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มชายรักชาย
ยังนำ�ไปสู่การตรวจหาและพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในระยะแรกและระยะ
ทำ�การรักษา การตรวจหานี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับนักวิจัยเชื้อเอชไอวี
สภากาชาดไทย อีกทั้งยังเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ตลอดจนเพิ่มโอกาส
ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี
แม้การดำ�เนินการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ จะมี
ความยากลำ�บาก และเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนทาง
สังคม ความร่วมมือกันระหว่างสหรัฐฯ และไทย ที่ สวพท. ได้
สร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากมาย พร้อมทั้งก่อให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยชาวไทยที่ได้รับความทุกข์ทรมานจาก
การติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์
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(Above) AIDS Vaccine Efficacy Consortium – Thailand. Agreement was signed in 2014
by leaders from USAMRMC, Ministries of Public Health and Science and Technology
to augment vaccine production capacity and conduct another HIV vaccine efficacy trial.
(บน) กลุ่มร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ ประเทศไทย ผู้บริหารจาก USAMRMC กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามข้อตกลง ใน พ.ศ. 2557 เพื่อเพิ่มกำ�ลังการผลิตวัคซีนและ
ดำ�เนินการทดลองประสิทธิภาพของวัคซีนเอชไอวี

(Right) Drs. Sorachai and
Karasavva participate in
a Question & Answer
session with the Pattaya
community on HIV
Vaccine Awareness Day
2016.
(ขวา) นพ. สรชัย และ
Dr. Karasavva ร่วมตอบ
ข้อซักถามกับชุมชนพัทยา
เนื่องในวันวัคซีนเอชไอวี
สากลประจำ�ปี พ.ศ. 2559
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MG Sayan Sawatsri and COL Soltis present a token of
appreciation to representative of Pattaya government
at opening ceremony of ECHO study site in 2015.
พลตรี สายัณห์ สวัสดิ์ศรี และ COL Soltis ร่วมมอบของ
ที่ระลึกแก่ผู้แทนจากเทศบาลนครพัทยา ในโอกาสเปิดศูนย์เอคโค่
ใน พ.ศ. 2558
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HIV Vaccine Awareness Day 2018. US Ambassador
is joined by leaders from RTA, AFRIMS departments,
MoPH and Mahidol University.
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ พร้อมด้วยคณะผู้นำ�จาก สวพท.
กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมงานในวันวัคซีนเอชไอวีสากลประจำ�ปี พ.ศ. 2561
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(Above) 25th anniversary of Dept of Retrovirology in 2018 with a day
of scientific updates and team building.
(บน) งานครบรอบ 25 ปี แผนกเรโทรไวโรโลยี ใน พ.ศ. 2561 และกิจกรรมแสดง
ผลงานทางวิชาการและการเสริมสร้างการทำ�งานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ

(Left) Community Advisory
Board, established by
the Dept of Retrovirology
in 2011, meeting on
World AIDS Day 2020.
(ซ้าย) คณะกรรมการที่ปรึกษาจาก
ชุมชน ก่อตั้งโดยแผนกเรโทรไวโรโลยี่
เมื่อ พ.ศ. 2554 ในการประชุม
วันเอดส์โลกประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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Dr. Supachai Rerks-Ngarm (MoPH), the PI of the RV144
HIV vaccine trial, is presented with Letter of Appreciation
by Acting Ambassador Michael Heath in 2019.
นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม (กระทรวงสาธารณสุข) ผู้วิจัยหลัก
โครงการวิจัยวัคซีนเอชไอวี RV144 ได้รับหนังสือแสดงความชื่นชม
จากรักษาการเอกอัครราชทูต Michael Heath ใน พ.ศ. 2562
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MG Peerapol Pokpong, COL Christopher Soltis and
MOPH Representative at press release for meeting:
Accelerate Malaria Elimination in Southeast Asia
(2017).
พลตรี พีระพล ปกป้อง COL Christopher Soltis และผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าวในการจัดประชุมการเร่งรัด
เพื่อกำ�จัดมาลาเรียในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(พ.ศ. 2560)
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alaria is a long-standing focus of research at AFRIMS. Through this time, the proportion of Thailand
which is endemic for malaria has decreased. The domain of the parasite is now largely limited to
mountainous border areas. But, as in the past, areas of Southeast Asia near Thailand’s borders
continue to be the origins of parasite resistance to anti-malarial drugs which has then spread globally.
Thus, surveillance for both infection and drug resistance remain an important part of the research mission
in both the Thai and US components of AFRIMS. Surveillance by the Royal Thai Army (RTA) largely
consists of the screening of military personnel deployed in the endemic border areas, using expert
microscopy and RT-PCR. Some of this is carried out jointly with the US component, and survey results
are coordinated with the Ministry of Public Health (MoPH) which does surveillance of civilian populations.

COL Soltis and Dr. Krisada
at malaria field site in a
Sisaket rubber tree
plantation in 2017.
COL Soltis และ นพ. กฤษดา
ที่หน่วยวิจัยโรคมาลาเรียภาค
สนามในสวนยางพารา จังหวัด
ศรีสะเกษ ใน พ.ศ. 2560

The RTA has also been responsible for screening the Army’s engineering units sent to South Sudan
as part of a UN Peacekeeping mission. The aim is bi-directional, to prevent export of malaria parasites
from Thailand and the import of strains from Africa.
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The surveillance activities of the US component also
include partnering with a number of neighboring countries.
In Cambodia, collaborations with both civilian and military
authorities have supported surveillance as well as field trials
of new drug combinations. The need for such combinations
continues as the effectiveness of older combinations wanes.
In 2017, the Defense Malaria Assistance Program
(DMAP) was established to support military-to-military
operational research to mitigate the problem of malaria.
With this new funding, anti-malaria initiatives were started
(or expanded) with Bangladesh, Cambodia and Laos,
as well as in Thailand with the RTA and MoPH.

The Department of Bacterial and Parasitic Diseases
(formerly, Dept of Immunology and Medicine) also works
closely with the Department of Veterinary Medicine in the
pre-clinical development of both anti-malarial drugs and
vaccines. The screening of new drug candidates from the
Division of Experimental Therapeutics at WRAIR is done
using a standardized P. cynomolgi-monkey model, and
includes pharmacodynamic studies. The value of this work
was recognized by the Medicines for Malaria Venture which
infused additional funding support. Pre-clinical work to
develop a P. vivax vaccine has been on-going through the
decade. Interestingly, even before the Covid-19 pandemic
emerged, the AFRIMS researchers had shifted their focus
toward an mRNA approach for the PV vaccine development.

LTC Wojnarski and team training Royal
Cambodian Armed Forces staff in G6PD
testing.
LTC Wojnarski และทีม ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
กองทัพกัมพูชาในการทดสอบ G6PD
ใช้ในการวิจัย

Although AFRIMS had demonstrated in the 1980s that doxycycline provides
protection against malaria infection, its gastrointestinal side effects tend to
decrease adherence. To address this problem, Thai component researchers
tested a new formulation of doxycycline (hyclate film-coated tablets).
The clinical trial, done in soldiers deployed to the Cambodian border in
Sisaket, showed that the new formulation was efficacious and well tolerated.

Even as the risk of malaria has fallen greatly
for most Thais, the threat persists in much of
the region and could worsen due to drug
resistance. Thus, AFRIMS maintains its
unique combination of robust field sites and
laboratory capacity in support of its research
mission against drug-resistant malaria.
Malaria
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าลาเรีย เป็นโรคที่ สวพท. ให้ความสนใจ และทำ�การวิจัยมาอย่างยาวนาน ในช่วงเวลานี้ ผู้ป่วย
โรคมาลาเรียในประเทศไทยที่เป็นพื้นที่ระบาดมีจำ�นวนลดลง ปัจจุบันการระบาดส่วนใหญ่จำ�กัดอยู่
แนวชายแดนที่มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขา แต่ในอดีต ด้วยสภาพพื้นที่ของประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ซึ่งมีบริเวณแนวชายแดนติดต่อกับประเทศไทย จึงยังคงเป็นต้นกำ�เนิดของการดื้อยาของ
เชื้อมาลาเรียต่อยาต้านมาลาเรียที่แพร่กระจายไปทั่วโลก
ดังนั้น การเฝ้าระวังทั้งการติดเชื้อและการดื้อยายังคงเป็นส่วนสำ�คัญของภารกิจในการศึกษาวิจัย
ของ สวพท. ทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐฯ สวพท. เฝ้าระวังมาลาเรียโดยคัดกรองกำ�ลังพลทางทหารที่
ประจำ�การ ในพื้นที่ชายแดนที่มีการระบาดเป็นหลัก โดยใช้วิธีการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์และ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อมาลาเรีย บางส่วนของการปฏิบัติภารกิจนี้ เป็นการทำ�งานร่วมกับ
สวพท. ฝ่ายสหรัฐฯ ทั้งนี้ผลการศึกษาได้มีการส่งต่อและประสานกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ทำ�การเฝ้าระวังในประชากรพลเรือน
สวพท. ยังรับผิดชอบในการคัดกรองมาลาเรียในหน่วย
ทหารช่างของกองทัพบกไทยที่ส่งไปปฏิบัติงาน
ที่ประเทศซูดานใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจรักษา
สันติภาพขององค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมาย
สองประการ คือ เพื่อป้องกันการส่งออกเชื้อมาลาเรีย
จากประเทศไทย และการนำ�เข้าเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์
จากทวีปแอฟริกา

Malaria surveillance of RTA soldiers at
Thai-Myanmar border by thick film
microscopy in Mae Hong Son Province
(2011).
การเฝ้าระวังโรคมาลาเรียในทหารตามแนวชายแดน
ไทย-พม่า ที่อำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด้วยการตรวจเลือดบนแผ่นฟิลม์ชนิดหนา
โดยกล้องจุลทรรศน์ (พ.ศ. 2554)
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งานเฝ้าระวังของ สวพท. ฝ่ายสหรัฐฯ รวมถึงความร่วมมือกับกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานพลเรือนและ
ทางการทหารของประเทศกัมพูชา ที่ได้สนับสนุนการเฝ้าระวังตลอด
จนการศึกษาวิจัยใช้ยาสูตรผสมใหม่ในการศึกษาภาคสนามซึ่งยังมี
ความจำ�เป็น เนื่องจากยาสูตรผสมตัวเก่ามีประสิทธิภาพลดลง
ใน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดตั้ง โครงการสนับสนุนด้านมาลาเรีย
ของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา (DMAP) เพื่อ
สนับสนุนการวิจัยในระดับปฏิบัติการ โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างทหารในประเทศต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาโรคมาลาเรีย
ด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยใหม่นี้ จึงมีการริเริ่มโครงการวิจัย
เพื่อต่อสู้กับโรคมาลาเรียใหม่ ๆ พร้อมทั้งขยายโครงการวิจัย
ไปยังประเทศบังคลาเทศ กัมพูชา และลาว รวมทั้งการดำ�เนิน
งานในประเทศไทยโดยกองทัพบกและกระทรวงสาธารณสุข
Malaria surveillance of Rangers with capillary blood
in Sisaket Province in 2012.
การเฝ้าระวังโรคมาลาเรียในทหารพราน ณ กรมทหารพรานที่ 23
จังหวัดศรีสะเกษ ใน พ.ศ. 2555

นอกจากนี้ แผนกโรคติดเชื้อแบคทีเรียและปรสิต (เดิมคือ
แผนกภูมิคุ้มกันวิทยาและอายุรศาสตร์) ได้ทำ�งานร่วมกับแผนก
สัตวแพทยศาสตร์ในการศึกษาวิจัยระยะก่อนการศึกษาทางคลินิก
ทั้งยาต้านมาลาเรียและวัคซีน โดยทำ�การทดสอบยาต่าง ๆ ที่มี
แนวโน้มที่ดีและผ่านการศึกษาเบื้องต้นมาแล้ว จากฝ่าย
Experimental Therapeutics ที่ WRAIR ดำ�เนินการโดยใช้
แบบจำ�ลองของเชื้อ P. cynomolgi ซึ่งเป็นเชื้อมาลาเรียในลิง
ตามมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการศึกษาทางด้านเภสัชพลศาสตร์
(การออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย) อีกด้วย คุณค่าของการวิจัยนี้
ได้รับการยอมรับจาก Medicines for Malaria Venture ซึ่งได้
สนับสนุนเงินทุนวิจัยเพิ่มเติม งานวิจัยระยะก่อนการศึกษาทาง
คลินิกเพื่อพัฒนาวัคซีนต่อเชื้อ P. vivax ได้ดำ�เนินมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนเกิดการระบาดของโรค
โควิด-19 นักวิจัยของ สวพท. ได้เปลี่ยนแนวทางการวิจัยและได้
พัฒนาวัคซีน P. vivax โดยพัฒนาจาก mRNA ซึ่งเป็นวัคซีน
ชนิดสารพันธุกรรม
ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1980 สวพท. ได้ทำ�การ
ศึกษาวิจัยและพบว่า ยาด็อกซีไซคลิน สามารถ
ป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียได้ แต่ยานี้มีผล
ข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร ทำ�ให้มีการ
ใช้ยาไม่มากนัก เพื่อแก้ไขปัญหานี้ นักวิจัยของ
สวพท. ฝ่ายไทย ได้ทดสอบ ยาด็อกซีไซคลิน
สูตรใหม่ (ยาเม็ดเคลือบฟิล์มไฮคเลต) โดยการ
วิจัยทางคลินิกในกำ�ลังพลที่ประจำ�การบริเวณ
ชายแดนกัมพูชาในจังหวัดศรีสะเกษ และพบว่า
สูตรยาใหม่นี้มีประสิทธิภาพ และสามารถทน
ต่อยาได้ดี
แม้ว่าความเสี่ยงของโรคมาลาเรียจะลดลง
อย่างมากสำ�หรับคนไทยส่วนใหญ่ แต่ภัย
คุกคามนี้ ก็ยังคงมีอยู่ในภูมิภาคและอาจ
เลวร้ายลงเนื่องจากปัญหาการดื้อยา ด้วย
เหตุนี้ สวพท. ยังคงมีสถานปฏิบัติการภาค
สนามและห้องปฏิบัติการที่เข้มแข็งและยัง
มุ่งมั่นในการดำ�เนินการวิจัยโรคมาลาเรียที่
ดื้อยาต่อไป
Malaria
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(Above) Research Division staff demonstrate
use of a malaria rapid test and mosquito
repellant as part of a malaria elimination
project in Sisaket (2017).
(บน) กองวิจัย สาธิตวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรีย
ด้วยชุดตรวจเร่งด่วน และวิธีการพ่นยาป้องกันยุง ใน
โครงการ พัฒนาต้นแบบการกำ�จัดมาลาเรียแบบ
มีส่วนร่วม ทหาร-พลเรือน ในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร
ที่เป็นพื้นที่ระบาดของโรค จังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2560)
(Left) The “Malaria Conqueror Bag”, which
contains a malaria rapid test kit and anti-malarial
drugs, that soldiers can carry with them into
remote malarious areas.
(ซ้าย) “กระเป๋าพิชิตมาลาเรีย” ซึ่งบรรจุชุดตรวจมาลาเรีย
เร่งด่วน และยาป้องกันมาลาเรียที่ทหารสามารถพกพาติดตัว
ไปขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวณระยะไกล
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DMAP-supported malaria study team from AFRIMS
and MoPH in Sisaket (2017).
ทีมวิจัยโรคมาลาเรียโดยการสนับสนุนจาก DMAP ของ สวพท.
และ กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2560)
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(Right) Screening Cambodian villagers
for malaria in 2019.
(ขวา) การคัดกรองโรคมาลาเรียในหมู่บ้าน
ชาวกัมพูชา ใน พ.ศ. 2562

(Left) Mobile malaria screening
team in Kratie, Cambodia,
in 2019.
(ซ้าย) ทีมคัดกรองโรคมาลาเรีย
เคลื่อนที่ในกระแจะ ประเทศกัมพูชา
ใน พ.ศ. 2562
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Active malaria case finding in study of drug-resistant
malaria in Yala, southern Thailand, in 2020.
การเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาการดื้อยาในโรคมาลาเรีย จังหวัดยะลา
ภาคใต้ของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2563
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Collection of specimens for malaria screening
at field site in Sisaket, Thailand (2020).
การรวบรวมสิ่งส่งตรวจเพื่อคัดกรองโรคมาลาเรีย
ภาคสนาม จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย (พ.ศ. 2563)
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Arbo- and Respiratory Viruses

Dr. Khunying Ananda Nisalak (1925-2019), an expert in dengue virology,
was a treasured mentor and colleague to AFRIMS and Thai virologists.
Here she presents dengue research findings at a tropical medicine meeting
in 2004.
แพทย์หญิง คุณหญิงอนันต์ นิสาลักษณ์ (พ.ศ. 2468-2562) ผู้เชี่ยวชาญไวรัสวิทยา
ทางด้านไข้เลือดออก ท่านเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณค่าแก่ สวพท. และนักไวรัสวิทยาชาวไทย
ภาพนี้ท่านกำ�ลังบรรยายงานวิจัยเกี่ยวกับไข้เลือดออกที่การประชุม tropical medicine
ใน พ.ศ. 2547
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D

uring AFRIMS’ first half century, dengue virus (DENV) was the most consistent focus of the
Department of Virology’s research. Other arboviruses [like Japanese encephalitis (JEV),
chikungunya (CHIKV) and zika (ZIKV) viruses] were also of interest and, with the increased
significance of CHIKV and ZIKV over the last decade, there was an expansion of surveillance
and epidemiology programs targeting these arboviruses, along with DENV and respiratory
viruses like flu and SARS-CoV-2 (discussed in Chapter 9).

DENV research continues to be multidisciplinary at AFRIMS, and efforts have increased over the last decade to
develop licensed vaccines and diagnostics. Department of Virology research units in Thailand (KAVRU) and the
Philippines (PAVRU) supported the clinical trials of Dengvaxia which has become the world’s first licensed dengue
vaccine. Its use is limited to individuals with prior exposure to DENV, given a risk of more severe dengue illness and
less vaccine efficacy in DENV-naïve recipients. Studies in the 1960s, by MAJ Scott Halstead of SEATO-MRL and
Dr. Suchitra Nimmanitaya of the Children’s Hospital, described the potential for increased DENV disease severity
caused by the sub-neutralizing antibody levels induced by an earlier DENV infection. PAVRU currently supports a
phase 3 trial of the Takeda DENV candidate vaccine which is likely to be licensed soon. Within the Phramongkutklao
Medical Center, RTA clinicians, with Department of Virology support, carried out a phase 2 trial of an NIH-sponsored
dengue vaccine candidate and this is expected to move into advanced clinical trials in the near future. While these
successes were occurring, an era ended for the AFRIMS community with the loss of Dr. Khunying Ananda Nisalak,
mentor to generations of AFRIMS
and Thai virologists, and cherished
colleague since joining the institute
in the mid-1960s. She is greatly
missed.

MG Suradet brings AFRIMS entomology
team to RTA calvary base in response
to dengue outbreak in 2016.
พลตรี สุรเดช นำ�ทีมนักกีฏวิทยาของ สวพท.
ไปให้ความรู้แก่หน่วยทหารม้า เพื่อตอบโต้
การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ใน พ.ศ. 2559
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CHIKV, identified in the 1960s as a cause (less frequent than
DENV) of ‘Thai hemorrhagic fever’ in classic studies at the
SEATO-MRL, had reportedly disappeared from Thailand by
the 1970s, only to re-emerge as part of the virus’s post-2000
spread from Africa and the Indian Ocean region. Collaborative
surveillance done with the Prince of Songkla University since
2012 suggests that there is annual circulation of CHIKV in
Southern Thailand. If confirmed by ongoing epidemiology
studies, this would represent a unique opportunity to carry out
CHIKV vaccine efficacy trials in the future.

US Ambassador Kenney and
Governor Surapol Vanichsenee give souvenirs
to Kamphaeng Phet school children in 2014.
ใน พ.ศ. 2557 เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ Kenney และ
นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำ�แพงเพชร
มอบของที่ระลึกให้เด็กนักเรียนโรงเรียนกำ�แพงเพชร

AFRIMS Departments of Virology and Bacterial and
Parasitic Diseases also executed a multi-site, multi-country
surveillance of respiratory viruses of human relevance.
These studies monitor circulating influenza (helping inform
the WHO selection of strains for the annual flu vaccines),
and the emergence of novel influenza A viruses which may
present serious threats to humans. Partner countries in
this surveillance program are Thailand, the Philippines,
Cambodia, Bhutan, Nepal and Mongolia. The medical clinics
of US embassies in the region are also supported. The
program is complemented by the surveillance program
carried out by the RTA component’s Research Division,
focused on respiratory/flu viruses within RTA hospitals
throughout Thailand.
Thus, while protection against JE encephalitis is now
provided through vaccination, the threats caused by DENV,
CHIKV, ZIKV and influenza virus remain a focus of
surveillance and research for both components of AFRIMS.
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นช่วงครึ่งศตวรรษแรกของ สวพท. แผนกไวรัสวิทยามีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องมากที่สุด
ในการศึกษาวิจัยไวรัสไข้เลือดออก (DENV) และยังรวมถึงเชื้อไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะนำ�
ชนิดอื่น ๆ เช่น โรคไข้สมองอักเสบ (JEV) โรคชิคุนกุนยา (CHIKV) และไวรัสซิกา (ZIKV)
เนื่องด้วยนัยสำ�คัญที่เพิ่มขึ้นของโรค CHIKV และ ZIKV ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จึงมีการ
ขยายการเฝ้าระวังและงานวิจัยระบาดวิทยาโดยมุ่งเน้นไปยังเชื้อไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะนำ�
เหล่านี้ ตลอดจนไวรัส DENV และไวรัสทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ และ SARS-CoV-2
(กล่าวถึงในบทที่ 9)

การวิจัยไวรัส DENV ยังคงเป็นการรวมสหวิชาที่ สวพท. พร้อม
ด้วยความพยายามที่เพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อ
พัฒนาการวินิจฉัยและวัคซีนที่ได้รับอนุญาต หน่วยวิจัยต่าง ๆ
ของแผนกไวรัสวิทยาในประเทศไทย (KAVRU) และประเทศ
ฟิลิปปินส์ (PAVRU) ได้สนับสนุนการทดลองทางคลินิกของวัคซีน
Dengvaxia ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่ได้รับอนุญาตราย
แรกของโลก การใช้วัคซีนชนิดนี้จำ�กัดกับผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อ
DENV มาก่อนเท่านั้น เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจาก
ไข้เลือดออกที่รุนแรงมากขึ้นและวัคซีนมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่า
หากใช้กับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อนี้มาก่อน

การศึกษาต่าง ๆ ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 โดย MAJ Scott
Halstead จาก SEATO-MRL และ พญ. สุจิตรา นิมมานนิตย์
จากโรงพยาบาลเด็ก ได้อธิบายถึงสาเหตุความรุนแรงของโรค
ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากปริมาณแอนติบอดีที่สร้างขึ้นจากการรับเชื้อ
DENV ก่อนหน้านี้ มีระดับลดลงไม่เพียงพอต่อการทำ�ลายเชื้อ
ในปัจจุบัน PAVRU ได้สนับสนุนการทดลองวัคซีน Takeda
DENV ในระยะที่ 3 ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับใบอนุญาตในอนาคต
อันใกล้ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อำ�นวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ร่วมกับแผนกไวรัสวิทยา สวพท. ได้ทำ�การทดสอบระยะที่ 2
กับวัคซีนทดลองสำ�หรับป้องกันไข้เลือดออก จากสถาบันสุขภาพ
แห่งชาติแห่งสหรัฐ (NIH) โดยคาดว่า จะเข้าสู่การทดลองทาง
คลินิกขั้นสูงในอนาคตอันใกล้นี้ ในขณะที่ความสำ�เร็จเหล่านี้
กำ�ลังเกิดขึ้น สวพท. ต้องเผชิญกับการสูญเสียของแพทย์หญิง
คุณหญิงอนันต์ นิสาลักษณ์ ท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับ สวพท. และ
นักไวรัสวิทยาชาวไทยมากมาย ท่านเป็นเพื่อนร่วมงานอันเป็น
ที่รักใคร่มายาวนานนับตั้งแต่เข้าร่วมงานที่สถาบันในช่วงกลาง
คริสต์ทศวรรษ 1960 พวกเราต่างระลึกถึงท่านเป็นอย่างยิ่ง

Poster in community giving information about
dengue vaccine trial in Cebu City, the Philippines,
in 2011.
โปสเตอร์การให้ข้อมูลการทดลองวัคซีนไข้เลือดออกแก่ชุมชน
เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ใน พ.ศ. 2554
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โรค CHIKV (พบน้อยกว่าโรค DENV) ได้ถูกระบุไว้ในช่วง
คริสต์ทศวรรษ 1960 ว่า เป็นสาเหตุของ 'ไข้เลือดออกในไทย'
จากการวิจัยโดยมีกลุ่มเปรียบเทียบ ที่หน่วยปฏิบัติการทาง
การแพทย์ขององค์การ สปอ. โรคนี้ได้ถูกรายงานว่า หายไป
จากประเทศไทยในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 และกลับมาอีกครั้ง
โดยเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่กระจายไวรัสจากแอฟริกาและ
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียในช่วงปลาย พ.ศ. 2543 โครงการ
ติดตามเฝ้าระวังซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่
พ.ศ. 2555 บ่งชี้ว่า มีการแพร่ระบาดประจำ�ปีของโรค CHIKV
ในภาคใต้ของประเทศไทย หากได้รับการยืนยันโดยการศึกษา
ทางระบาดวิทยาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นโอกาสพิเศษในการ
ดำ�เนินการทดลองประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรค CHIKV
ในอนาคต
US Ambassador Thomas and Philippines Secretary
of Defense Gazmin at opening of AFPMC-AFRIMS
Collaborative Molecular Laboratory in 2011.
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ Thomas และปลัดกระทรวงกลาโหม
ประเทศฟิลิปปินส์ Gazmin ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ
AFPMC-AFRIMS Collaborative Molecular ใน พ.ศ. 2554

แผนกไวรัสวิทยาและแผนกโรคติดเชื้อแบคทีเรียและปรสิต
ของ สวพท. ยังได้ดำ�เนินการเฝ้าระวังไวรัสระบบทางเดินหายใจ
หลายแห่งในหลายประเทศ การศึกษาเหล่านี้เพื่อติดตาม
การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ (โดยให้ข้อมูลกับองค์การอนามัย
โลกในการคัดเลือกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามสายพันธุ์ประจำ�ปี)
และการอุบัติของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งอาจก่อ
ให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อมนุษย์ ประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
โครงการเฝ้าระวัง ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ภูฏาน เนปาล
และมองโกเลีย รวมถึงคลินิกการแพทย์ของสถานทูตสหรัฐฯ ใน
ภูมิภาคยังได้รับการสนับสนุนอีกด้วย โครงการนี้ดำ�เนินไปด้วย
การสนับสนุนจากโครงการเฝ้าระวังที่ดำ�เนินการโดยกองวิจัย
สวพท. ซึ่งมุ่งเน้นการเฝ้าระวังไวรัสที่ทำ�ให้เกิดโรคทางเดินหายใจ
และไข้หวัดใหญ่ภายในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดกองทัพบกที่
ตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย
ดังนั้น แม้ว่าการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (JE) จะกระทำ�
ได้โดยการฉีดวัคซีน แต่ภัยคุกคามอันเกิดจากเชื้อ DENV,
CHIKV, ZIKV และไวรัสไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นสิ่งสำ�คัญใน
การเฝ้าระวังและการวิจัยของทั้งสองฝ่ายของ สวพท.
Cases of chikungunya virus in Southern Thailand,
2012 - 2020.
กรณีศึกษาไวรัสชิคุนกุนยาในภาคใต้ของประเทศไทย ใน
พ.ศ. 2555 - 2563
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(Above) PAVRU Team meet with Mayor Rama of Cebu City
to plan for dengue vaccine trial.
(บน) ทีมงาน PAVRU ประชุมกับนายกเทศมนตรี Rama เมือง Cebu
เพื่อวางแผนการทดลองวัคซีนไข้เลือดออก

(Left) KAVRU staff interview
subjects in KPP family cohort
study in 2015.
(ซ้าย) เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัย KAVRU
สัมภาษณ์ครอบครัวอาสาสมัครร่วม
การวิจัย จังหวัดกำ�แพงเพชร ใน
พ.ศ. 2558
38

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences

(Right) Trapping mosquitoes in home
of patient infected with Zika virus
near Army hospital, Petchabun (2016).
(ขวา) เก็บตัวอย่างยุงพาหะไวรัสซิกา
ในบ้านพักผู้ป่วยติดเชื้อ บริเวณโรงพยาบาลค่าย
ใน จังหวัดเพขรบูรณ์ (พ.ศ. 2559)

(Left) Collaborative influenza laboratory
in Battambang, Cambodia, in 2019.
(ซ้าย) ห้องปฏิบัติการร่วมไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพระตะบอง
ประเทศกัมพูชา ใน พ.ศ. 2562
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Opening of dengue vaccine trial site in Kamphaeng Phet
in 2011. Guests included MoPH Permanent Secretary,
Governor, Hospital Director, Professor Punnee (Mahidol)
and COL Bowden (AFRIMS).
พิธีเปิดหน่วยวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกที่กำ�แพงเพชร ใน พ.ศ. 2554
โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดกำ�แพงเพชร
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล ศาสตราจารย์พรรณี (มหิดล) และ
COL Bowden จาก สวพท.
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Discussing with mother the symptoms and
management of her child’s diarrhea, Anlong Veng,
Cambodia.
การให้ค�ำปรึกษาแก่มารดาเกี่ยวกับอาการและการดูแลอาการ
ท้องร่วงของลูก อ�ำเภออันลองเวง ประเทศกัมพูชา
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T

he roots of enteric disease research go back to the
founding of the institute when cholera was threatening
Bangkok. This most recent decade continued to build on
prior research successes but also brought major changes for
the Department of Enteric Diseases. In 2018 the department
merged with the Department of Immunology and Medicine,
and together they became the Department of Bacterial and
Parasitic Diseases (BPD).
In the 1960s, Dr. Formal at the Walter Reed Army Institute of
Research (WRAIR) led research to develop a shigella
vaccine, but more than 40 years later there still was no
licensed vaccine. Addressing this need, 1) the departments
of Enteric Dis and Vet Med developed a Shigella dysentery-monkey (NHP) model, and 2) staff partnered with the
Mahidol Vaccine Trial Centre to develop a Shigella sonnei
human challenge model and use it to evaluate WRAIR’s
vaccine candidate (this was the most common species of
shigella in Thailand). The NHP model was shown to be the
best animal model available, while the human studies were
inconclusive, probably due to pre-existing immunity in Thai
42
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Dr. Ladaporn and BPD study team, with colleagues at
Mahidol’s Vaccine Trial Centre, established a shigella
human challenge model to test WRAIR’s S. sonnei
candidate vaccine.
พญ. ลดาพร และทีมวิจัย BPD ร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจากศูนย์
ทดสอบวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท�ำแบบจ�ำลองเชื้อ
ชิเกลลาในคน เพื่อวิจัยวัคซีน S. sonnei ของ WRAIR
subjects to this shigella species. Despite the continuing
need to develop effective modalities to prevent enteric
diseases, the US Army’s vaccine program for enteric
diseases was terminated in 2018.
The sophisticated diagnostic capacity of the Dept of Enteric
Dis, combined with the community connections of the
WRAIR-AFRIMS Research Unit-Nepal (WARUN), was
mobilized to participate in an international Gates Foundation
study of the effects of enteric infections and malnutrition on
early childhood development (MAL-ED). The longitudinal
study ran from 2009 to 2014, and generated important
insights into this too common problem of the world’s poor
children.

As part of MAL-ED, PCR-based TaqMan Array Cards (TACs)
specific for enteric pathogens were developed with Univ of
Virginia researchers. These were utilized in the Nepal study,
and then also in diarrhea surveillance of both deployed
military and travelers. These sensitive and specific TACs
were fast and shown to also function well with stored
specimens from remote locales.
The BPD’s expertise in bacteriology and drug sensitivity
testing is now also being utilized to study multi-drug
resistance of bacteria from wounds, lungs and other sites of
infection. Partners in these studies include the Royal Thai
Army and Navy (PMK and Queen Sirikit hospitals),
the MoPH, and colleagues in Nepal and the Philippines.
Complementary to this research focus, the RTA’s Research
Division monitored the drug resistance of Neisseria

Microbiology training of RTA researcher who will study
multi-drug resistant bacteria at Department of Bacterial
and Parasitic Diseases (2021).
การอบรมทางจุลชีววิทยาแก่นักวิจัยฝ่ายไทย ในการตรวจหาเชื้อ
แบคทีเรียดื้อยา ที่แผนกโรคติดเชื้อแบคทีเรียและปรสิต
(พ.ศ. 2564)
gonorrhea (GC) isolates found in RTA hospitals and clinics.
This GC surveillance was supported with training by the
Dept of BPD.
Thus, while research into enteric infections has decreased,
AFRIMS expertise is instead being focused toward the
problems of wound infections and emerging drug-resistant
organisms. The challenges of resistance are predicted to
only increase with time.
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อนกลับไปถึงการก่อตั้งสถาบันเมื่อครั้งอหิวาตกโรคก�ำลังคุกคามกรุงเทพฯ นับเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการวิจัยโรคระบบทางเดินอาหาร
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ ยังคงเป็นการต่อยอดจากความส�ำเร็จของการวิจัยก่อนหน้า และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของแผนก
โรคระบบทางเดินอาหาร ใน พ.ศ. 2561 แผนกฯ ได้ควบรวมกับแผนกภูมิคุ้มกันวิทยาและอายุรศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกโรคติดเชื้อ
แบคทีเรียและปรสิต
ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 Dr. Formal จาก WRAIR ได้น�ำการวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนชิเกลลา เป็นเวลามากกว่า 40 ปี แต่ยังคงไม่มี
วัคซีนที่ได้รับอนุมัติ เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ 1) แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและแผนกสัตวแพทยศาสตร์ ได้พัฒนาแบบจ�ำลอง
เชื้อ Shigella dysentery ในลิง (NHP) และ 2) ร่วมมือกับศูนย์ทดสอบวัคซีนมหิดล เพื่อพัฒนาแบบจ�ำลองการน�ำเชื้อ Shigella
sonnei ในคน ทดลองเพื่อประเมินวัคซีนของ WRAIR (เชื้อนี้เป็นสายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย) แบบจ�ำลอง NHP แสดงให้เห็น
ว่า เป็นแบบจ�ำลองสัตว์ทดลองที่ดีที่สุด ในขณะที่การศึกษาในคนยังไม่สามารถสรุปผลได้ อาจเป็นเพราะภูมิคุ้มกันต่อเชื้อชิเกลลาสายพันธุ์
นี้ที่มีอยู่ก่อนแล้วในอาสาสมัครชาวไทย ถึงแม้จะยังมีความจ�ำเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพของวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดิน
อาหาร แต่โครงการวิจัยวัคซีนดังกล่าวของกองทัพบกสหรัฐฯ ได้ยุติลงใน พ.ศ. 2561

Diarrheal surveillance in US soldiers participating in the
regular Balikatan joint military exercises in the
Philippines.
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การเฝ้าระวังอาการท้องร่วงในทหารสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมปฏิบัติการ
ซ้อมรบร่วมภายใต้รหัส “บาลิกาตัน” ประเทศฟิลิปปินส์

ด้วยศักยภาพในการวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญของแผนกโรคระบบทาง
เดินอาหารและความร่วมมืออันดีของหน่วยวิจัยของ WRAIRAFRIMS ที่ประเทศเนปาล (WARUN) จึงเกิดการเข้าร่วมในการ
ศึกษาวิจัยระดับนานาชาติของมูลนิธิ Gates วิจัยเรื่องผลกระทบ
ของการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและภาวะทุพโภชนาการ
ต่อพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน (MAL-ED) การศึกษาระยะยาวนี้
ด�ำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ถึง 2557 และปรากฏข้อมูลเชิงลึกที่
ส�ำคัญเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยโดยทั่วไปในเด็กยากจนทั่วโลก
บางส่วนของการศึกษาวิจัยภาวะทุพโภชนาการในพัฒนาการเด็ก
วัยก่อนเรียน (MAL-ED) นักวิจัยจาก Univ of Virginia ได้
พัฒนาการตรวจหาเชื้อก่อโรคโดยวิธี TaqMan Array Cards
(TACs) แบบ PCR จ�ำเพาะส�ำหรับเชื้อโรคในระบบเดินทาง
อาหาร ชุดทดสอบเหล่านี้ถูกน�ำมาใช้ในการศึกษาที่ประเทศ
เนปาล ส�ำหรับเฝ้าระวังอาการท้องร่วงของทหารประจ�ำการและ
นักท่องเที่ยว การตรวจหาเชื้อจ�ำเพาะโดยวิธี TACs ได้ผลรวดเร็ว
และใช้งานได้ดีกับสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากสถานที่ห่างไกล
ปัจจุบันนี้ แผนกโรคติดเชื้อแบคทีเรียและปรสิต (BPD) มีความ
เชี่ยวชาญด้านแบคทีเรียวิทยาและการทดสอบความไวต่อยา เพื่อ
ศึกษาการดื้อยาหลายชนิดของเชื้อแบคทีเรียจากบาดแผล ปอด
และการติดเชื้อบริเวณอื่น ๆ พันธมิตรในการศึกษาวิจัยเหล่านี้
ได้แก่ กองทัพบกและกองทัพเรือ (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) กระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัยจากประเทศเนปาลและฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ แผนก
BPD ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมแก่นักวิจัยของกองวิจัย
สวพท. ในการศึกษาวิจัยเรื่องการดื้อยาของเชื้อ Neisseria
gonorrhea (GC) ในโรงพยาบาลและคลินิกของกองทัพบก

Microbiology training of local staff who will support
studies of multi-drug resistant bacteria at Battambang
Referral Hospital, Cambodia.
การฝึกอบรมด้านจุลชีววิทยาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการ
สนับสนุนการวิจัยการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ
ที่โรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อ จังหวัดพระตะบอง
ประเทศกัมพูชา

ดังนั้น แม้ว่าการวิจัยโรคติดเชื้อระบบเดินทางอาหารจะลดลง
แต่ความเชี่ยวชาญของ สวพท. ยังคงมุ่งเน้นไปที่ปัญหาของการ
ติดเชื้อที่บาดแผลและเชื้อดื้อยาที่อุบัติขึ้นใหม่ ตลอดจนปัญหา
การดื้อยาที่มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น
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WARUN led the Gates Foundation’s MAL-ED studies at
the Nepal site (in Bhaktapur), here shown meeting with
field staff to analyze and discuss data.
WARUN น�ำการศึกษาวิจัย MAL-ED ของมูลนิธิ Gates
ที่หน่วยวิจัยในเมืองบักตาปูร์ ประเทศเนปาล พร้อมทั้งประชุม
กับเจ้าหน้าที่วิจัยภาคสนามเพื่ออภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูล
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BPD team visits RTN laboratory which supports the
study of multi-drug resistant organisms at the Queen
Sirikit Naval Hospital, Chonburi.
ทีมงานจากแผนก BPD เยือนหน่วยแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ
เพื่อตรวจประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการในการ
สนับสนุนการศึกษาเชื้อดื้อยา ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ ชลบุรี
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Meeting of WARUN and Univ of Virginia researchers
who carried out MAL-ED’s molecular diagnostic
substudy. TACs were used as a platform to detect
pathogens in 5,000 collected samples.
การประชุมระหว่าง WARUN และนักวิจัยจาก Univ of
Virginia ที่ได้ศึกษาการวินิจฉัยระดับโมเลกุลของ MAL-ED
ในการตรวจหาเชื้อก่อโรคโดยวิธี TACs ส�ำหรับตรวจหาเชื้อ
โรคในตัวอย่างมากกว่า 5,000 ตัวอย่าง
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Determination of heavy metals in water using ICP-OES
in Water Quality Analysis Laboratory.
การตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในนํ้าด้วยเครื่อง ICP-OES ใน
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า
Non-communicable Diseases and Health Promotion
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B

eside the health problems from infections, non-infectious diseases may impact soldiers. The Royal Thai Army
has tasked the Armed Forces Research Institute of Medical Sciences to utilize its laboratory capacity to support
military operations and preventive medicine in the following areas:

1) Annual physical examinations (PEs) of personnel at their
assigned military unit. The PEs focus on non-infectious diseases,
especially high blood pressure, diabetes, metabolic syndrome,
liver and kidney function, heart and muscle fitness, and include
blood cell counts. There are 16,000 military personnel per year
in 62 units located in or near Bangkok who participate in this
program.

2) Surveillance to prevent drug abuse in military
installations. This is done by collecting and testing
urine samples with immunochromatography for
methamphetamine, cannabis and morphine, as well as
gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
analysis as a methamphetamine confirmatory test.

On-site checkup
service for Royal
Thai Army personnel.
กำ�ลังพลสังกัดกองทัพบก
เข้ารับบริการตรวจร่างกาย
ประจำ�ปี ณ ที่ตั้งหน่วย
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Collecting specimen from wastewater treatment pond at Fort Suriyaphong Hospital,
Nan Province, to assess before release into the environment.
การเก็บตัวอย่างนํ้าเสียจากบ่อบำ�บัดนํ้าเสียของ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน เพื่อนำ�ไปตรวจ
วิเคราะห์ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
3) The occupational health surveillance of personnel working
in military factories was begun in 2011. Support services to
military factories are provided in hazard assessment, and
control of problems to ensure the safety of the workers.
The hazard assessment is divided into five aspects:
physical aspects, indoor air quality, chemical hazards,
and other aspects (including fire safety and ergonomics).

4) Surveillance of water quality aims to support all military
units in prevention of water-related diseases. Samples of
natural water resources, drinking water and wastewater
are collected from military units in various regions of
Thailand for laboratory analysis. Risk factors and health
effects caused by sub-standard water are evaluated and
monitored to improve water quality.

The several AFRIMS laboratories which support these proactive operations have been accredited by
international laboratory standards ISO15189 and ISO/IEC17025. Both personal and environmental
health information are important to improving the quality of life of military personnel and others
residing in Army bases.
Non-communicable Diseases and Health Promotion
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อกจากปัญหาสุขภาพจากการติดเชื้อแล้ว ปัญหาจากโรคไร้เชื้อ อาจส่งผลต่อสุขภาพกำ�ลังพลทหารได้
เช่นกัน กองทัพบกไทยจึงได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ใช้ศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อการเวชกรรมป้องกันในด้านต่างๆ ดังนี้

1) การตรวจร่างกายประจำ�ปีให้แก่กำ�ลังพล จำ�นวน 16,000
นาย/ปี จาก 62 ที่ตั้งหน่วยทหาร ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพื่อค้นหาโรคไร้เชื้อ เช่น ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน การบกพร่องของเมตาโบลิซึม ตรวจการทำ�งานของ
สมรรถภาพตับ ไต หัวใจ และกล้ามเนื้อ รวมไปถึงความสมบูรณ์
ของเม็ดโลหิต

Urine specimen
collection for drug
testing of military
personnel.
การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
หาสารเสพติดให้โทษใน
ทหาร
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2) การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกำ�ลังพลทหารของกองทัพบก
โดยการตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท ยาบ้า
กัญชา และมอร์ฟีน ด้วยวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟี และการตรวจ
ยืนยันด้วยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปคโทเมทรี ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของการใช้สารเสพติด

3) การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำ�งาน และ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เริ่มใน พ.ศ. 2554 ด้วยการตรวจ
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านคุณภาพของอากาศ (ด้านสารเคมี
ด้านชีวภาพ และ ด้านอื่น ๆ (รวมถึง ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
และการยศาสตร์)

4) การเฝ้าตรวจคุณภาพนํ้า ด้วยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
นํ้าบริโภค นํ้าอุปโภค เพื่อป้องกันโรคที่มาจากนํ้า วิเคราะห์
คุณภาพนํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ นํ้าดื่ม นํ้าเสีย-นํ้าทิ้ง ให้แก่
หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกทั่วประเทศ เพื่อให้นํ้าทิ้งมีความ
ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของกำ�ลังพล

ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการในระดับสากล ISO15189 และ ISO/IEC17025 ซึ่งผลจากการตรวจวิเคราะห์ทั้ง
ในด้านสุขภาพกำ�ลังพลและสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลสำ�คัญที่ถูกนำ�ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกำ�ลังพลต่อไป

Confirmatory test for
methamphetamine in urine
by GC-MS.
การตรวจยืนยันหาเมทแอมเฟตามีน
ในปัสสาวะด้วยเทคนิค GC-MS
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(Below) Narcotic and Toxicology Section,
Analysis Division, developed the potential to
analyze marijuana (left) and identify essential
substances to support its medical use by
Liquid-Chromatography Mass Spectrometry
(LC-MS/MS).
(ล่าง) แผนกยาเสพติดและพิษวิทยา กองวิเคราะห์ พัฒนา
ศักยภาพการตรวจวิเคราะห์หาสารสำ�คัญในสารสกัดจาก
กัญชาเพื่อสนับสนุนการใช้ทางการแพทย์ ด้วยเทคนิค
LC-MS/MS
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(Right) Chemical analysis with Gas
Chromatography-Mass Spectrometry
(GC-MS).
(ขวา) การตรวจวิเคราะห์สารเคมีในอากาศ
ด้วยเทคนิค GC-MS

(Below) Water quality was analyzed by the Analysis Division after
sampling from military units and fort hospitals.
(ล่าง) การเก็บตัวอย่างนํ้าจากหน่วยทหารและโรงพยาบาลค่ายกองทัพบก เพื่อ
ดำ�เนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า โดยกองวิเคราะห์
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(Right) Biochemistry Section,
Analysis Division, achieved
ISO 15189:2012 and ISO
15190:2003 certifications in
2016.
(ขวา) แผนกชีวเคมี กองวิเคราะห์
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ISO 15189:2012 และ ISO
15190:2003 ใน พ.ศ. 2559

(Left) Production and
Standardization Control
Section, Analysis Division,
provides occupational
health and safety
evaluation at the Defense
Pharmaceutical Factory,
Bangkok (2019).
(ซ้าย) แผนกผลิตและควบคุม
มาตรฐาน กองวิเคราะห์ ให้
บริการตรวจอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ณ โรงงาน
เภสัชกรรมทหาร (พ.ศ. 2562)
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In 2019, Analysis Division’s Mobile Health Service Team
brought new emphasis to its service, image and reliability.
ใน พ.ศ. 2562 ชุดบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ของกองวิเคราะห์
ได้มุ่งเน้นสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นใหม่ ด้วยบริการที่ทันสมัย
และได้มาตรฐานสากล

Non-communicable Diseases and Health Promotion

57

Occupational Health and Safety Team, Analysis Division,
evaluating environmental quality at the Army Ordnance
Department in Nakhon Ratchasima in 2020.
ชุดตรวจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กองวิเคราะห์ ดำ�เนินการ
ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดนครราชสีมา ใน พ.ศ. 2563
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Entomologists from AFRIMS visit Nepal to transfer
scrub typhus IFA testing methodology.
นักกีฏวิทยาจาก สวพท. เยี่ยมเยือนห้องปฏิบัติการสาธารณสุข
ของประเทศเนปาล เพื่อถ่ายทอดการตรวจหาเชื้อสครับไทฟัส
ด้วยวิธี IFA
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T

he Department of Entomology studies include the transmission and prevention of dengue and chikungunya viruses, malaria
and scrub typhus – all major vector-borne disease threats in Southeast Asia. The department is also home to the US Dept
of Defense’s largest insectary. The laboratory-bred mosquitoes allow for carefully controlled studies of vector biology and also
provide a supply of sporozoites for Plasmodium cynomolgi infections of monkeys in an animal model used in the important
search for new anti-malarial drugs. The department also has a mite colony which is infected with Orientia tsutsugamushi, the
cause of scrub typhus. Thus, department researchers and collaborators are uniquely able to study the effects of vaccines and
therapeutics in an animal model where the host animal is infected by the natural vector.

Dr. Alongkot and team collecting Anopheles
mosquito larvae near the Myanmar border
(2017).
ดร. อลงกต และทีมงาน เก็บตัวอย่างลูกน�้ำยุงก้นปล่อง
บริเวณชายแดนประเทศพม่า (พ.ศ. 2560)
But it is with field research where entomologists make their
greatest advances. Studies of Aedes aeqypti’s role in
dengue virus transmission continued in Kamphaeng Phet,
with the focus concentrated on household clusters of
infections as part of an inter-disciplinary NIH-funded grant.
A novel community-based approach to malaria control
was also studied, looking at the indirect but lethal effects on
adult Anopheles mosquitoes of ivermectin,
an approved anti-parasitic drug, an approach which is of
much interest to the WHO.
The RTA Research Division and US Entomology
Department jointly studied the effectiveness and
practicality of various repellents applied to uniforms, tents
and bed nets, and tested them in real-life settings by
soldiers in the field. An interesting new dimension of
attractant/repellent studies was the creation of a 50-meter
net-walled tunnel with ambient conditions where effects of
repellents were quantitatively assessed as the distance
exposed-mosquitoes flew in response.
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Scrub typhus and rickettsial disease
surveillance in Cobra Gold training
exercise in Thailand.
การเฝ้าระวังโรคสครับไทฟัสและโรคริกเก็ตเซีย
ในการฝึกคอบร้าโกลด์ในประเทศไทย

Extensive surveillance was carried out by both AFRIMS components
for malaria, scrub typhus and leptospirosis. This included use of an
RTA-patented, dot-ELISA as a rapid test kit for scrub typhus.
The Dept of Entomology also surveyed for mosquitoes infected with
dengue, Zika and Chikungunya viruses, and provided training to
colleagues in the Republic of Korea, Bhutan and Kenya on survey
methods for vector-borne diseases. In addition, the two components
continued to support the Thailand-hosted Cobra Gold military
training exercises with surveillance for malaria and rickettsial
diseases.

AFRIMS’ 6th decade ends with the entomology teams continuing to have the greatest presence in field settings of all the
research departments, while also maintaining unique laboratory assets. As crucial partners to the other departments within
AFRIMS, the future continues bright for their studies of vector biology, ecology and control.
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ง

านวิจัยของแผนกกีฏวิทยามุ่งเน้นการศึกษาด้านการแพร่กระจายและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกชิคุนกุนยา มาลาเรีย และโรคไข้รากสาดใหญ่
ซี่งล้วนแต่เป็นโรคส�ำคัญที่เกิดจากแมลงพาหะน�ำโรคในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แผนกกีฏวิทยาเป็นที่ตั้งของห้องเลี้ยงแมลงพาหะน�ำ
โรคทางห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
ยุงที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการช่วยท�ำให้การศึกษาชีววิทยาของแมลง
พาหะน�ำโรคด�ำเนินไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังใช้
ในการผลิตเชื้อพลาสโมเดียม ระยะสปอโรซอยต์ในลิง (Plasmodium
cynomolgi) ซึ่งเป็นโมเดลที่ส�ำคัญด้านการวิจัยยาต้านมาลาเรียชนิดใหม่
ในมนุษย์ นอกจากนี้ แผนกกีฏวิทยายังมีการเพาะเลี้ยงไรที่ติดเชื้อ
Orientia tsutsugamushi อันเป็นสาเหตุของโรคไข้รากสาดใหญ่
ดังนั้น นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยของแผนกกีฏวิทยาจึงสามารถท�ำการศึกษา
ผลของวัคซีนและการรักษาการติดเชื้อดังกล่าวจากพาหะที่ได้จาก
ธรรมชาติในโมเดลสัตว์ทดลอง
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Collecting issue from rodents for leptospirosis
surveillance in southern Thailand.
การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อหนูเพื่อเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในภาคใต้
ของประเทศไทย

ไม่เพียงแต่งานวิจัยในห้องปฏิบัติการ การวิจัยภาคสนามเป็นสิ่ง
ที่นักกีฏวิทยาได้สร้างความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การศึกษา
บทบาทของยุงลายบ้านในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไข้เลือดออก
ยังคงด�ำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในจังหวัดก�ำแพงเพชร โดยมุ่งเน้น
ความสนใจไปยังกลุ่มผู้ติดเชื้อในครัวเรือน อันเป็นงานวิจัยส่วน
หนึ่งของทุนสนับสนุนแบบสหวิทยาการจากสถาบันสุขภาพแห่ง
ชาติแห่งสหรัฐฯ (NIH) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาแนวทางใหม่
ในการควบคุมโรคมาลาเรียในชุมชน โดยศึกษาผลของยาถ่าย
พยาธิ ชนิด ivermectin ต่ออัตราการตายของยุงก้นปล่อง โดย
ยาดังกล่าวได้รับการอนุมัติการใช้และได้รับความสนใจอย่างยิ่ง
จากองค์การอนามัยโลก

Research Division’s epidemiology team collecting
mosquito larvae for malaria survey, Sisaket (2018).
ทีมระบาดวิทยา กองวิจัย เก็บตัวอย่างลูกนํ้ายุงพาหะน�ำโรค
มาลาเรีย จังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2561)

กองวิจัย ฝ่ายไทย และแผนกกีฏวิทยา ฝ่ายสหรัฐฯ ได้ร่วมกัน
ศึกษาประสิทธิภาพและการใช้งานจริงของสารไล่แมลงชนิดต่าง
ๆ ที่น�ำมาใช้กับเครื่องแบบทหาร เต็นท์ มุ้ง และท�ำการทดสอบ
ในสภาพแวดล้อมจริงโดยทหารในภาคสนาม มิติใหม่ที่น่าสนใจ
ของการศึกษาสารล่อแมลงและสารไล่แมลง คือ การศึกษา
ประสิทธิภาพของสารดังกล่าวต่อการตอบสนองของยุงพาหะใน
อุโมงค์ตาข่ายยาว 50 เมตรซึ่งตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง

หน่วยงานทั้งสองของ สวพท. ได้ท�ำการเฝ้าระวังแบบบูรณาการของโรคมาลาเรีย โรคไข้รากสาดใหญ่ และโรคฉี่หนู ทั้งนี้ รวมถึงการใช้
dot-ELISA ของกองทัพบกไทยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วว่า เป็นชุดทดสอบโรคไข้รากสาดใหญ่อย่างรวดเร็ว แผนกกีฏวิทยาได้ท�ำการ
ส�ำรวจหายุงที่ติดเชื้อไข้เลือดออก ไวรัสซิกา และไวรัสชิคุนกุนยา และยังให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศภูฏาน และประเทศเคนยา เกี่ยวกับวิธีการส�ำรวจโรคที่เกิดจากพาหะน�ำโรค นอกจากนี้ สวพท. ทั้งสองฝ่ายยังคงให้การสนับสนุน
การฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยการเฝ้าระวังโรคมาลาเรียและโรคติดเชื้อริกเก็ตเซีย
ตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมาของ สวพท. แผนกกีฏวิทยาไม่เพียงท�ำงานในภาคสนามอย่างต่อเนื่องและมากที่สุดของกลุ่มงานวิจัย แต่ยังคงมี
งานวิจัยอันโดดเด่นทางห้องปฏิบัติการเช่นกัน ในฐานะพันธมิตรที่ส�ำคัญกับแผนกอื่น ๆ ภายใน สวพท. งานวิจัยของแผนกกีฏวิทยาด้าน
ชีววิทยาของแมลงพาหะ ด้านนิเวศวิทยา และการควบคุมแมลงพาหะน�ำโรค ยังคงด�ำเนินต่อไปและมีอนาคตอันสดใส
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RTA and US joint team for leptospirosis surveillance
in Sisaket, northeast Thailand.
ทีมงานจาก สวพท. ฝ่ายไทยและสหรัฐฯ ร่วมเฝ้าระวังโรคฉี่หนู
ที่จังหวัดศรีสะเกษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
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(Above) AFRIMS provided training to sister research
team in Kenya, leading to identification of a scrub
typhus vector outside Asia.
(บน) สวพท. จัดอบรมให้แก่ทีมวิจัยในประเทศเคนยาเพื่อจ�ำแนก
พาหะน�ำโรคสครับไทฟัสภายนอกทวีปเอเชีย

(Right) A Mahidol student learning to recapture
Aedes mosquitoes in enclosure facility in Kamphaeng
Phet (2018).
(ขวา) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเรียนรู้การเก็บยุงลายภาค
สนามในกรงยุงขนาดใหญ่ที่จังหวัดก�ำแพงเพชร (พ.ศ. 2561)
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(Above) Entomology staff provided hands-on training to staff of the Nepali Ministry of Health and Population
for rodent and chigger collection, and identification of scrub typhus agent. This was requested by WHO
in response to a scrub typhus outbreak (2016).
(บน) ทีมงานจากแผนกกีฏวิทยาฝึกอบรมให้แก่ทมี งานจาก Ministry of Health and Population แห่งเนปาล เรือ่ งการเก็บตัวอย่าง
หนูและไรอ่อนและการจ�ำแนกเชือ้ สครับไทฟัส องค์การอนามัยโลกขอให้จดั การอบรมนี้ เพือ่ รับมือต่อการระบาดของสครับไทฟัส
(พ.ศ. 2559)

(Left) Monitoring mosquito development at
AFRIMS insectary.
(ซ้าย) การติดตามการพัฒนาการของยุงที่ห้องเลี้ยงแมลง
ของ สวพท.
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(Left) Research Division’s epidemiology
team preparing new mosquito traps for
malaria survey, Sisaket (2019).
(ซ้าย) ทีมระบาดวิทยา กองวิจัย เตรียมอุปกรณ์
ดักจับยุงพาหะน�ำโรคมาลาเรียแบบใหม่ จังหวัด
ศรีสะเกษ (พ.ศ. 2562)

(Above) Demonstrating use of a CDC light trap to
catch mosquitoes in Sisaket (2019).

(Above) Collecting blood from a patient at MoPH
malaria clinic in Sisaket (2020).

(บน) สาธิตการใช้กับดักแมลงแบบใช้ไฟชนิด CDC ในการจับยุง
ที่ศรีสะเกษ (พ.ศ. 2562)

(บน) การเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยที่คลินิกโรคมาลาเรียในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ศรีสะเกษ (พ.ศ. 2563)
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Vector control team sets up CDC light traps for sand flies in
Chumphon (2020) as part of surveillance for leishmaniasis.
ทีมงานติดตั้งกับดักแมลงแบบใช้ไฟชนิด CDC ในการจับริ้นฝอยทราย
พาหะน�ำโรคลิชมาเนีย ในจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2563)
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Rhesus monkeys in group (‘gang’) cage containing
diverse environmental enhancements.
ลิงวอกที่เลี้ยงรวมกันแบบเป็นฝูง โดยมีการเสริมสภาพแวดล้อม
เพื่อให้ลิงได้เล่นและอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
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R

esearch animals provide
an important safety filter
between drugs and vaccines
newly developed in the lab
and their proposed use in
people. AFRIMS breeds
and cares for mice and
monkeys which are used for
such research. Its Animal
Care and Use Program was
accredited through AAALAC
International in 1999, making
this the longest accredited
animal facility in Southeast
Asia.

ICR mouse with babies in Vet Med breeding colony.
In the last decade, several animal models at AFRIMS were
used to evaluate potential new therapies and preventions.
A monkey malaria model has long played an important role
in the screening of drugs as potential new therapies for
malaria. This is done jointly with the Dept of Entomology
who isolate sporozoites from malaria-infected mosquitoes
which are used for standardized infections of monkeys.
Most of the important malaria therapeutics initially passed
through this testing, allowing selection for safety and
pre-clinical efficacy prior to final evaluation in people.
Thus, these animals played a crucial role in the cure of
innumerable people with malaria worldwide and the
resulting lives saved.
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หนู ICR และลูกหนูในกรง ที่แผนกสัตวแพทยศาสตร์
Another disease endemic in the region is scrub typhus.
The search for a vaccine has been hastened in recent
years by AFRIMS animal models, using chigger mites
which carry the scrub typhus organism to challenge
mice and monkeys after receipt of a candidate vaccine.
The non-human primate form of HIV, called SHIV,
has been used in monkeys by researchers from
the Departments of Retrovirology and Veterinary
Medicine to establish an animal model of HIV
infection and transmission. Their studies of
vaginal and rectal mucosal infections are likely
to lead to improved prevention strategies.

As most monkey studies involve blood collection,
a new type of training was started in AFRIMS
whereby, using positive reinforcement, monkeys
were taught to voluntarily allow blood to be drawn
from their arms. This allowed avoidance of
anesthetics and less discomfort for the animals.
The technique has now been used successfully
in multiple animal studies.

Both components of AFRIMS carried out
surveillance of domestic animals for potential
zoonotic infections. The RTA’ s Laboratory Animal
Section has responded to outbreaks of
leptospirosis, partnering with the MoPH and
several universities. They carry out surveillance
for leptospirosis at a demonstration rice field
used by Princess Sirindhorn at the Chulachomklao
Royal Military Academy. Furthermore, with
collaborators at Chulalongkorn University,
RTA research to develop a leptospirosis vaccine
is progressing.

These studies, both of wild animals which may
carry potential human pathogens and of wellcontrolled animal models, provide important
approaches to protecting human health. The
dedicated and well-trained veterinary team will
continue to be key to these research advances
while providing excellent care to the animals.

Monkey trained to voluntarily give arm for blood collection
and so avoiding use of anesthesia.
ลิงถูกฝึกให้ยอมยื่นแขนให้เจาะเลือดด้วยความสมัครใจโดยไม่ต้องใช้
ยาสลบ
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ารศึกษาวิจัยในสัตว์เป็นขั้นตอนคัดกรองด้าน
ความปลอดภัยที่สำ�คัญของยาและวัคซีนชนิดใหม่
ที่ได้รับการพัฒนาขี้นในห้องปฏิบัติการก่อนการ
เสนอใช้ในคน สวพท. ได้เพิ่มจำ�นวนและดูแลหนู
และลิงทดลองเพื่อใช้ในการวิจัยดังกล่าว โปรแกรม
การดูแลและใช้สัตว์ทดลองของ สวพท. ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก AAALAC International
ตั้งแต่ พ.ศ 2542 ทำ�ให้ สวพท. มีห้องปฏิบัติการ
สัตว์ทดลองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานยาวนาน
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการใช้โมเดล
สัตว์ทดลองหลากหลายชนิดที่ สวพท.
เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการรักษา
และหาแนวทางการป้องกันโรคใหม่ ๆ
โมเดลโรคมาลาเรียในลิงมีบทบาทสำ�คัญ
ที่ใช้ในการคัดกรองยามาเป็นระยะเวลา
นาน เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการรักษา
โรคมาลาเรีย แผนกสัตวแพทยศาสตร์
ทำ�งานร่วมกับแผนกกีฏวิทยา โดยแยก
สปอโรซอยต์จากยุงที่ติดเชื้อมาลาเรีย
มาวิจัยการติดเชื้อในลิงที่ได้มาตรฐาน
ทั้งนี้ การรักษาโรคมาลาเรียที่สำ�คัญ
ส่วนใหญ่ได้ผ่านการทดสอบเบื้องต้นนี้
เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ทางการรักษาก่อนการประเมินขั้นสุดท้าย
ในคน ดังนั้น สัตว์ทดลองเหล่านี้ จึงมี
บทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งในการรักษาและ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคมาลาเรียมากมาย
ทั่วโลก
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Bandicoot rat was trapped to collect chiggers and
internal tissues to investigate this reservoir host of
scrub typhus and leptospirosis.
หนูนาที่ถูกดักจับได้ ถูกนำ�ไปตรวจหาไรอ่อน และเก็บตัวอย่าง
ชิ้นเนื้อ เพื่อสำ�รวจแหล่งรังโรคที่ก่อโรคสครับไทฟัสและ
เลปโตสไปโรซิส

โรคประจำ�ถิ่นอีกชนิดหนึ่งในภูมิภาคนี้ คือ โรคสครับไทฟัส ในช่วง
ไม่กี่ปีนี้ มีการเร่งค้นหาวัคซีนผ่านการใช้โมเดลสัตว์ทดลองของ
สวพท. โดยนำ�ตัวไรอ่อน (chigger mites) ที่มีเชื้อสครับไทฟัส
มาทำ�วิจัยในหนูและลิงที่ได้รับวัคซีนที่นำ�มาใช้ในการทดลอง
นักวิจัยเชื้อ HIV และนักวิจัยสัตวแพทย์ได้ใช้รูปแบบเชื้อ HIV ใน
ลิงซึ่งเรียกว่า SHIV มาใช้ในลิง เพื่อสร้างโมเดลการติดเชื้อและการ
แพร่กระจายของเชื้อ HIV ทั้งนี้ การศึกษาการติดเชื้อจากเยื่อเมือก
ในช่องคลอดและทวารหนักสามารถช่วยพัฒนายุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันโรคได้
เนื่องด้วยการวิจัยในลิงส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่าง
เลือด สวพท. จึงฝึกลิงรูปแบบใหม่โดยใช้วิธีแบบเสริมแรงทาง
บวก ซึ่งลิงจะถูกสอนให้ยอมถูกเจาะเลือดจากแขนโดยสมัครใจ
วิธีการนี้ จะช่วยให้ไม่ต้องใช้ยาสลบและลดความเจ็บปวดในสัตว์
ได้ เทคนิคดังกล่าว ประสบความสำ�เร็จอย่างมากและนำ�มาใช้ใน
โครงการวิจัยสัตว์ทดลองมากมาย

หน่วยวิจัยทั้งสองฝ่ายของ สวพท. ยังได้มีการดำ�เนินงานใน
การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่อาจเกิดขึ้นได้ในท้องถิ่น
แผนกสัตว์ทดลองฝ่ายไทยได้รับมือการระบาดของโรคฉี่หนู โดย
ทำ�งานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอีกหลาย
แห่ง โดยดำ�เนินการเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในแปลงนาข้าวสาธิตที่
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงใช้
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) นอกจากนี้ ยังได้
มีการดำ�เนินการวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
วัคซีนป้องกันโรคฉี่หนูอีกด้วย
การศึกษาวิจัยในสัตว์ป่าที่อาจเป็นพาหะของเชื้อที่ก่อโรคในคน
และการวิจัยในโมเดลสัตว์ทดลองที่มีการควบคุมอย่างดี ถือเป็น
แนวทางที่สำ�คัญในการปกป้องสุขภาพของมวลมนุษยชาติ ทั้งนี้
ทีมสัตวแพทย์ที่ทุ่มเทเสียสละและผ่านการฝึกอบรมจนเชี่ยวชาญ
ยังเป็นกุญแจสำ�คัญอย่างต่อเนื่องต่อความก้าวหน้าทางการวิจัย
ควบคู่ไปกับการดูแลสัตว์ทดลองอย่างดีเยี่ยม

Water sampling for leptospirosis
surveillance of rice demonstration
field at Chulachomklao Royal
Military Academy in Nakorn Nayok
Province.
การเก็บตัวอย่างนํ้าเพื่อเฝ้าระวังโรคฉี่หนู
ในทุ่งนาข้าวสาธิต ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
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Leaders from AFRIMS and WRAIR visit leptospirosis surveillance
project at the Chulachomklao Royal Military Academy.
ผู้บริหารจาก สวพท. และ WRAIR เยี่ยมชมโครงการเฝ้าระวังโรคฉี่หนู
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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(Above) Monks chanting during annual blessing ceremony
at Vet Med facility.
(บน) พระสงฆ์สวดมนต์และให้พรในงานทำ�บุญประจำ�ปี ที่อาคาร
ปฏิบัติการสัตว์ทดลอง

(Left) RTA and US staff at
Vet Med’s annual blessing
ceremony.
(ซ้าย) พนักงานแผนกสัตว์ทดลอง
ฝ่ายไทย และแผนกสัตวแพทยศาสตร์
ฝ่ายสหรัฐฯ ร่วมงานทำ�บุญประจำ�ปี
อุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ทดลอง
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(Right) Malaria-infected red blood cells
from monkey in drug-screening study.
(ซ้าย) เซลล์เม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อมาลาเรีย
จากลิงในการวิจัยยาแบบคัดกรอง

(Below) Collecting blood from pig for zoonotic disease surveillance.
(ล่าง) การเก็บตัวอย่างเลือดหมูเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
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LTC Noppadon Sangjun presents results of research toward
a leptospirosis vaccine at Asia Pacific Military Health Exchange
in People’s Republic of China in 2018.
พันโท นพดล แสงจันทร์ นำ�เสนอผลงานวิจัยวัคซีนโรคฉี่หนูที่งานประชุม
Asia Pacific Military Health Exchange ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ใน พ.ศ. 2561
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The AFRIMS Animal Care and Use Program has been
accredited by Association for Assessment and
Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC)
since 1999.
โปรแกรมดูแลและการใช้สัตว์ทดลองของ สวพท. ได้รับ
การรับรองโดย AAALAC ตั้งแต่ พ.ศ. 2542
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Outbreak Response: COVID-19

9

Governor Chaovalit Saenguthai opens Biomolecular
Laboratory at KAVRU in Kamphaeng Phet as part of
response to COVID-19 pandemic (2020).
นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมเปิดห้องปฏิบัติ
การชีวโมเลกุล (Biomolecular) ที่หน่วยวิจัย KAVRU ใน
จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือการระบาด
โรคโควิด-19 (พ.ศ. 2563)
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I

n the late 1950s, cholera outbreaks in Bangkok were
harbingers of the seventh cholera pandemic. They also laid
the seeds which grew into the institute which is now
AFRIMS. Southeast Asia has seen a range of emerging
infections over the years, many of which have reached
epidemic, even pandemic, status. In the 1980s, HIV entered
and spread in Thailand. In response, AFRIMS added a
Department of Retrovirology and initiated a joint research
program to develop a preventive HIV vaccine designed for
the region.
Toward the end of 2019 an outbreak of a new coronavirus
emerged in Wuhan, China, and was early-on transported to
Thailand by a traveler (January, 2020). The spread of this
respiratory illness, called COVID-19, was declared a
pandemic just two months later. The AFRIMS response,
which started promptly and was multi-faceted, illustrated
the importance of flexible teams of infectious disease and
biosafety experts close to the source of such an emerging
disease.

Research Division performs SARS-CoV-2 diagnostic
testing using the RT-PCR protocol from the US CDC
(2020).
กองวิจยั ตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี RT-PCR
ตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2563)

As SARS-CoV-2 spread around the world, shortages of reagents for diagnostic tests and travel restrictions hampered testing
capacity nearly everywhere. AFRIMS’ established surveillance program for respiratory viruses meant that diagnostic reagents
were in hand and collaborating networks established.
The Department of Virology provided SARS-CoV-2 RT-PCR test kits (assembled in the Department’s laboratories using early
testing information provided by the WHO) to the RTA’s Research Division, as well as to partners in the Philippines, Indonesia,
Nepal and Bhutan. When the US CDC’s PCR diagnostic test became available, it was validated and utilized by the Department
of Retrovirology in their CAP-accredited laboratory. The lab also validated serology testing. These shared developments
supported testing for Thai military personnel, and US servicemembers and Embassy personnel in the region. By mid-2021, the
Department of Virology had done RT-PCR tests on some 10,000 specimens and sequenced about 300 of these to monitor for
emergence of variant viruses.
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While the RTA Research Division’s lab stayed busy, many of
the other RTA staff were occupied with infected case follow-up
and contact tracing throughout the greater Bangkok area.
All of this lab and epidemiological work was done during long
periods when most were asked to work from home and other
social restrictions were in place.
The Department of Veterinary Medicine’s resources were also
leveraged in response to the pandemic. Basic to this capacity
was the certification of the institute’s BSL-3 laboratory,
allowing the safe and secure isolation and culture of SARSCoV-2. A mouse challenge model was established which
utilized transgenic mice with human ACE receptors, the virus’
target for cell entry. The model was used to support development by Chulalongkorn University researchers of a COVID-19
mRNA vaccine, as well as RTA investigators’ own vaccine
candidate. A model in rhesus macaques was also established
and used to evaluate the first multitope peptide-based vaccine
for COVID-19.

Dept of Virology staff putting on personnel protective
equipment (PPE) for work with SARS-CoV-2 (2020).
นักวิจยั แผนกไวรัสวิทยาในชุด PPE ขณะปฏิบตั งิ านทีม่ ี
เชือ้ SARS-CoV-2 (พ.ศ. 2563)
(Right) Response to COVID-19 discussed at Armed
Forces Medical Center (VLMC) in Manila by staff from
Center and PAVRU (2020).
(ขวา) เจ้าหน้าทีจ่ ากศูนย์การแพทย์ทหาร VLMC ในกรุงมะนิลา
และ PAVRU ร่วมประชุมรับมือโรคโควิด-19 (พ.ศ. 2563)
As this book goes to press, yet another wave of the COVID-19 pandemic has set back both the US and Thailand. But it is
clear that the capacity of AFRIMS to refocus research assets and respond promptly to an emergent infection has been of
great benefit to Thailand and the region, and to the US Mission in Thailand and the region.
Outbreak Response: COVID-19
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นช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1950 การระบาดของอหิวาตกโรคใน
กรุงเทพฯ เป็นสัญญาณการระบาดอหิวาตกโรคใหญ่ครั้งที่เจ็ด
การระบาดครั้งนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันซึ่งก็คือ สวพท. ใน
ปัจจุบัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่มากมาย
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีจ�ำนวนไม่น้อยที่เชื้อโรค
เหล่านี้กลายเป็นโรคระบาดภายในพื้นที่ จนกระทั่งกลายเป็นการ
ระบาดใหญ่ ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 เมื่อเชื้อเอชไอวีได้ระบาด
ในประเทศไทย สวพท. ได้เพิ่มแผนกเรโทรไวโรโลยีและเริ่ม
โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกัน
เชื้อเอชไอวีส�ำหรับภูมิภาค
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่จากเมืองหวู่ฮั่น ประเทศจีน และตรวจพบในประเทศไทย
จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2563 เพียงสองเดือนต่อมา การระบาดของโรคทางเดิน
หายใจที่เรียกว่า โรคโควิด-19 นี้ ได้รับการประกาศให้เป็นโรค
ระบาดใหญ่ การรับมือการระบาดในหลายรูปแบบและทันท่วงที
ของ สวพท. แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน
โรคติดเชื้อและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่ปรับตัวให้ทันต่อ
แหล่งที่มาของโรคอุบัติใหม่ดังกล่าว

Retrovirology staff receiving NP specimens at
MoPH-certified and CAP-approved clinical laboratory in
AFRIMS (2020).

เนื่องจากเชื้อ SARS-CoV-2 แพร่กระจายไปทั่วโลก น�้ำยาทดสอบ
ส�ำหรับตรวจวินิจฉัยจึงขาดแคลนและข้อจ�ำกัดการเดินทางได้ขัด
ขวางความสามารถในการทดสอบเกือบทุกที่ สวพท. ตั้งโครงการ
เฝ้าระวังไวรัสทางเดินหายใจเพื่อแสดงความพร้อมโดยมีชุดตรวจ
หาเชื้อ และ ความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น

นักวิจัยแผนกเรโทรไวโรโลยีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับสิ่งส่งตรวจ
จากโพรงจมูกที่ห้องปฏิบัติการทางคลินิก ที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุขและ CAP ที่ สวพท. (พ.ศ. 2563)
แผนกไวรัสวิทยาได้ส่งมอบชุดตรวจ RT-PCR เพื่อตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 (ห้องปฏิบัติการวิจัยของแผนกฯ จัดท�ำชุดตรวจสอบนี้โดยใช้
ข้อมูลการทดสอบเบื้องต้นจากองค์การอนามัยโลก) แก่กองวิจัย สวพท. ตลอดจนพันธมิตรในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เนปาล และ
ภูฏาน เมื่อชุดตรวจ PCR ของ กรมควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา พร้อมใช้งาน แผนกเรโทรไวโรโลยีจึงได้เริ่มตรวจสอบและน�ำไปใช้ภายใน
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก CAP ห้องปฏิบัติการของแผนกฯ ยังรับรองผลตรวจทางซีรัมวิทยา การพัฒนาและความร่วมมือ
เหล่านี้ได้ส่งเสริมการวิจัยส�ำหรับบุคลากร สวพท. ทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตในภูมิภาค
ในกลางปี พ.ศ. 2564 แผนกไวรัสวิทยาได้ท�ำการตรวจสิ่งส่งตรวจด้วย RT-PCR ประมาณ 10,000 ตัวอย่าง และได้ศึกษาล�ำดับ
รหัสพันธุกรรมของไวรัสเหล่านี้ไว้ 300 ตัวอย่างเพื่อติดตามการกลายพันธุ์ของไวรัส
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ในขณะที่ ห้องปฏิบัติการของ กองวิจัย สวพท. ได้ทุ่มเทตรวจ
วินิจฉัยอย่างหนักนั้น พนักงานส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายไทยต่างด�ำเนิน
การเฝ้าติดตามผู้ติดเชื้อและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในประชากรทั่ว
กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงานและงานระบาด
วิทยาภาคสนามได้ด�ำเนินการเป็นระยะเวลายาวนาน ในขณะที่
พนักงานส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติงานที่บ้านและรักษาระยะห่างทาง
สังคม
แผนกสัตวแพทยศาสตร์ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมายกระดับใน
การรับมือกับการระบาดใหญ่นี้โดยใช้ศักยภาพของห้องปฏิบัติการ
BSL-3 ของสถาบันฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ท�ำให้สามารถ
แยกเชื้อ SARS-CoV-2 ได้อย่างปลอดภัย หนูที่ถูกดัดแปลง
พันธุกรรมให้มีตัวรับ ACE ของคนได้ถูกน�ำมาใช้เป็นโมเดลสัตว์
ทดลองเพื่อเป็นเป้าหมายการเข้าสู่เซลล์ของไวรัส โมเดลนี้ใช้เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาวัคซีน COVID-19 mRNA โดยนักวิจัยของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับวัคซีนอื่น ๆ ที่ศึกษาโดย
ทีมวิจัยของ สวพท. ฝ่ายไทย นอกจากนี้ ยังมีการใช้ลิงวอกเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ชนิดแรกจากเปปไทด์

AFRIMS’s staff giving COVID-19 vaccine to people at
the large immunization site set up in Bangkok’s new
Central Railway Station (2021).
ทีมงานของ สวพท. เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครฉีดวัคซีน COVID-19
ให้แก่ประชาชนทีศ่ นู ย์การฉีดวัคซีนขนาดใหญ่
ณ สถานีกลางบางซือ่ (พ.ศ. 2564)

AFRIMS staff supporting temporary Army field hospital
set up for recovering COVID-19 patients (2021).
ทีมงานของ สวพท. สนับสนุนการพยาบาลแก่ผปู้ ว่ ยโรคโควิด-19
ทีโ่ รงพยาบาลสนามกองทัพบกชัว่ คราว (พ.ศ. 2564)
ในขณะที่หนังสือเล่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ได้หวนกลับมายังประเทศสหรัฐฯ และประเทศไทยอีกระลอกหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เป็นที่แน่ชัดว่าศักยภาพของ สวพท. ที่มุ่งเน้นการวิจัยและการต่อสู้กับการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อย่างทันท่วงที จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อประเทศไทยและภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยและภูมิภาคอีกด้วย
Outbreak Response: COVID-19
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RTA-AFRIMS’s COVID-19 team collecting nasopharyngeal samples
from military and family for antigen testing at unit located in
Bangkok (2021).
ทีมตรวจคัดกรองการติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เชิงรุก เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก
จากทหารและครอบครัว เพือ่ ตรวจคัดกรอง ณ หน่วยทหาร กรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. 2564)
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(Above) RTA-AFRIMS team screening for SARS-CoV-2
antigen at a military installation in the Bangkok area
(2021).
(บน) สวพท.ให้บริการตรวจคัดกรองเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2
เชิงรุก แก่กำ� ลังพลทหาร ณ ทีต่ งั้ หน่วย (พ.ศ. 2564)

(Left) Retrovirology staff perform RT-PCR for SARSCoV-2 in NP specimens at AFRIMS (2020).
(ซ้าย) นักวิจัยแผนกเรโทรไวโรโลยีก�ำลังวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ
จากโพรงจมูกที่มีเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัย
วัคซีนเอดส์ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. 2563)
Outbreak Response: COVID-19
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USAMD-AFRIMS staff join RTA-AFRIMS’s COVID-19
team for antigen screening of people at Royal Thai
Army Club, Bangkok (2021).
สวพท. ฝ่ายสหรัฐฯ และฝ่ายไทย ร่วมเป็นอาสาสมัครในการ
ตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก แก่ประชาชน
ณ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2564)
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LTG Thanainit Chotanaphuti (outgoing DG) introduces MG Thamrongroj Temudom (incoming DG) to
COL Eric Lombardini (US Director) at Change of Command ceremony (2021).
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Message from
Director General
MG Thamrongroj Temudom

Director General, AFRIMS

พลตรี ธ�ำรงโรจน์ เต็มอุดม
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
Since AFRIMS was founded, the institute has been working on
conquering emerging and re-emerging diseases, developing
vaccines, drugs, new innovations and knowledge, as well as
occupational health management. We are so thankful that the
US Army came to Thailand to help when there was a cholera
pandemic in Bangkok in 1960. And until now, the Royal Thai
and US Armies continue to work shoulder to shoulder against
new emerging or re-emerging diseases and contribute to society.
In the future, the RTA mission is to develop disease control
systems which will lead to peace and stability for the country.
We are using new strategies and modern technologies. Also,
we believe that our personnel have their own potentials and are
capable of studying, doing research and creating new
innovations to help eliminate diseases.
Our institute is progressing to be excellent in emerging infectious
disease control. The objective is to develop systems to handle
outbreaks of these diseases. The first focus is preparing disaster
response systems for public health emergencies and new
emerging diseases. The second is surveillance, prevention and
control systems for emerging infectious diseases under a single
health concept (one health approach). The third is the promotion
of new knowledge, research studies and innovations, both within
the RTA and through international cooperation. The development
of our laboratories is still in progress to meet international
standards, by supporting our laboratories’ personnel
development, training, use of higher-quality instruments and
new procedures, and via international cooperation.
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We also focus on non-infectious diseases, such as
occupational health and behavior-related diseases.
The institute has proactive investigations at many military
industries, i.e. measuring light and sound intensity, dust and
volatile gases in the air, and water quality. The objective is to
prevent the industrial personnel from prolonged exposure to
a harmful environment without noticing the hazards.
In addition, all staff have free annual health checkups by
medical personnel, receiving reports and health advice.
These are steps which together lead to developing better
organizations.
Throughout the past 60 years, AFRIMS has continuously
improved. We have changed and developed many things in
medical science. We will keep moving forward in our medical
research innovation. I believe that our mission contributes to
the improved health of all Thai people, and that the institution’s
work will continue to strengthen Thailand’s public health.

ตั้งแต่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) ได้
ก่อตั้งขึ้น สถาบันแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจในการต่อสู้กับโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ การพัฒนาวัคซีน พัฒนายา นวัตกรรม
และความรู้ใหม่ ควบคู่ไปกับการจัดการด้านอาชีวอนามัย
เราขอขอบคุณ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ
ประเทศไทยในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรค ใน
พ.ศ. 2503 และในปัจจุบัน สวพท. ฝ่ายไทย และฝ่ายสหรัฐฯ
ยังคงด�ำเนินการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องแบบเคียงบ่า
เคียงไหล่กันต่อไป เพื่อต่อสู้กับโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ�้ำ และ
การช่วยเหลือสังคม
ในอนาคต ภารกิจของสถาบันฯ คือ การพัฒนาระบบการ
ควบคุมป้องกันโรคที่จะน�ำไปสู่ความสงบสุขและความมั่นคง
ของประเทศ ด้วยการน�ำยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่เข้ามา
ใช้ ซึ่งเราเชื่อว่า สถาบันของเรามีทรัพยากรและก�ำลังพลที่มี
ความสามารถในการเพิ่มพูนทักษะความรู้ การศึกษาวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ ช่วยในการควบคุมการระบาด
ของโรค และน�ำไปสู่การก�ำจัดเชื้อโรคให้หมดไปได้
สถาบันของเราก�ำลังก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการควบคุม
โรคอุบัติใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการรับมือกับ
การระบาดของโรคเหล่านั้น ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ ประการ
ที่หนึ่ง พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมส�ำหรับภัยพิบัติฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่
ให้มีประสิทธิภาพ ประการที่สอง พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ ตามแนวทางสุขภาพ
หนึ่งเดียว (one health approach) ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบ ประการที่สาม ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีความร่วมมือใน
การวิจัยระหว่างประเทศ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้มี
มาตรฐานในระดับสากล ด้วยการฝึกอบรม การใช้เครื่องมือที่มี
คุณภาพสูง มีวิธีการตรวจที่ทันสมัย และส่งเสริมให้มีความ
ร่วมมือในการวิจัยระดับนานาชาติ

สถาบันฯ ยังคงมุ่งมั่นในการด�ำเนินการและพัฒนาภารกิจใน
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ทั้งด้านอาชีวอนามัยและ
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิต สถาบันฯ
ได้ด�ำเนินการเชิงรุกในการส�ำรวจโรงงานอุตสาหกรรมทาง
ทหาร โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแสง มลพิษของเสียง
ฝุ่นผงขนาดเล็ก ไอระเหยในอากาศ และคุณภาพน�้ำ ซึ่งมี
เป้าหมายในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของ
ก�ำลังพลที่ปฏิบัติงานเป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง
นอกจากนี้ ยังด�ำเนินการตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้แก่ก�ำลังพล
ทุกนาย โดยบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางการแพทย์ ผูไ้ ด้รบั
การตรวจจะได้รับทราบผลและค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพ
ซึ่งสุขภาพที่ดีจะส่งผลสู่การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่
การพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
ตลอดระยะเวลา 60 ปีทผี่ า่ นมา สถาบันฯ ได้มกี ารพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ปรับเปลี่ยน พัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในทางการแพทย์ให้ดี
ขึน้ หลังจากนี้ สถาบันของเราจะยังคงพัฒนาความรูด้ า้ นวิจยั
วิทยาศาสตร์การแพทย์และนวัตกรรมให้กา้ วหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป
เราเชื่อว่า ภารกิจที่เราท�ำเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนั้น จะส่งผลดี
ต่อการพัฒนาในด้านสุขภาพของคนไทยและองค์กรต่าง ๆ
ในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
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Message from Director
COL Eric D. Lombardini

Director, USAMD-AFRIMS

พันเอก เอริค ดี. ลอมบาร์ดินี
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐฯ)
It is rare to find a place and a team who are so very driven
towards bettering the world. The Armed Forces Research
Institute of Medical Sciences (AFRIMS) is such a place, and has
been for the past six decades. It is an incredibly significant and
world-renowned medical research institute, comprised of a
remarkable team of scientists and support personnel, with a
history of proven successes.
.
The people who make up AFRIMS today, and the giants of
medicine who have filled the ranks of the Institute for generations,
have through their professionalism, drive and dedication impacted
the lives of hundreds of millions the world over. Thais, Nepalis,
Filipinos, Cambodians, Americans and all of the colleagues,
collaborators and friends across Southeast Asia, South Asia and
Oceania who have played such an incredibly important role in the
success of the Institute, can be extremely proud of AFRIMS’
global contributions to stamping out infectious diseases.
From humble beginnings in which the United States Army stood
side-by-side with the Royal Thai Army to combat the cholera
epidemic, the bi-lateral and international commitment, which is
AFRIMS, has grown and together we have tackled the worse
scourges of the 20th and 21st centuries. Over the past sixty years,
the partnership has grown as well. While centered in Thailand
and linked arm-in-arm with the Royal Thai Army, the Institute has
had partners in the battle against disease from many countries,
including extraordinary commitment and dedication from the
Armed Forces of the Philippines, the Nepalese Armed Forces,
the Royal Cambodian Armed Forces and the Australian Defence
Force, as well as the Ministries of Health in Thailand, Cambodia,
the Philippines and Nepal. Crucial support and dedicated
partnerships across interagencies, in academia, industry and
non-government organizations such as the World Health
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Organization, the Wellcome Trust, the International Vaccine
Institute, the Henry Jackson Foundation, and the Bill and
Melinda Gates Foundation, have all played critical roles in
AFRIMS’ ability to get the job done. In addition to those nations,
militaries and organizations already mentioned, AFRIMS owes
a significant debt of gratitude to the friendships and partnerships
of Mongolia, Bhutan, Singapore, Malaysia, Viet Nam, Lao-PDR
and Bangladesh. Furthermore, we look forward to a brilliant
future as we explore collaboration and deepened relations with
India and Indonesia.
It is this extensive network of collaboration, born of a partnership
between the United States and the Royal Thai Armies - this
intricate web of effort, transcending national boundaries - which
has been at the core of AFRIMS’ legacy of success and saved
so many lives.
But the battle is far from over. The SARS-CoV-2 pandemic has
etched into our souls the critical need for increased cooperation
in medical preparedness, in disease surveillance and in
countermeasure development. We need to fill capability gaps
and scan the biological horizons for new and emerging threats.
We have proven time and again how much we can achieve
when we work together. AFRIMS is the very essence of that
concept. The US and Royal Thai Armies have proven that and
underscored its sustainability over six decades. Together, we
can and must continue to combat the diseases which plague our
military personnel and our citizenry. Together, we must plan for
the next sixty years. Together, we are strong and we will
succeed in our mandate.

ช่างเป็นเรื่องยากยิ่งที่จะพบหน่วยงานและทีมงานที่มุ่งมั่นอย่าง
มากในการท�ำให้โลกใบนี้ดีขึ้น หน่วยงานในที่นี้ คือ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจมาถึง
หกทศวรรษแล้ว และยังคงเป็นสถาบันวิจัยทางการแพทย์ที่มีชื่อ
เสียงระดับโลกและส�ำคัญอย่างมาก อันประกอบด้วย ทีม
นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรสนับสนุนที่มีความสามารถ ดังจะ
เห็นได้จากประวัติและความส�ำเร็จที่ได้พิสูจน์แล้ว
ในวันนี้ผู้ร่วมก่อตั้ง สวพท. ตลอดจนบุคคลส�ำคัญทางการแพทย์
ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงและประสบความส�ำเร็จซึ่งได้ปฏิบัติงาน
ณ สถาบันแห่งนี้มาหลายยุคหลายสมัย ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นมืออาชีพ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเท ซึ่งส่งผลต่อชีวิตหลาย
ร้อยล้านคนทั่วโลก นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ชาวไทย เนปาล
ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อเมริกัน และเพื่อนร่วมงาน ผู้ประสานงาน
รวมถึงพันธมิตรทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และ
โอเชียเนีย นับเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของสถาบัน
แห่งนี้ ต่างมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในผลงาน
การก�ำจัดโรคติดเชื้อทั่วโลกของ สวพท.
จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ เมื่อกองทัพบกสหรัฐฯ ยืนเคียงข้างกองทัพบกไทยเพื่อต่อสู้กับอหิวาตกโรค ความร่วมมือระดับทวิภาคี
ตลอดจนระดับนานาชาติ จนกลายเป็น สวพท. ที่เจริญก้าวหน้า
และเราได้ร่วมกันรับมือกับภัยพิบัติอันเลวร้ายที่อุบัติขึ้นในคริสต์
ศตวรรษที่ 20 และ 21 กว่าหกสิบปีที่ผ่านมา ความร่วมมือยังคง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน แม้จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศไทย
และความร่วมมือกับกองทัพบกไทย สถาบันฯ ยังมีพันธมิตรใน
การต่อสู้กับโรคในหลายประเทศ รวมทั้งความมุ่งมั่นและการทุ่มเท
อย่างมากจากกองทัพฟิลิปปินส์ กองทัพเนปาล กองทัพกัมพูชา
และกองก�ำลังป้องกันประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนกระทรวง
สาธารณสุขของไทย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเนปาล
การสนับสนุนที่ส�ำคัญและความร่วมมือทุ่มเทระหว่างองค์กร
ต่าง ๆ ในด้านวิชาการ อุตสาหกรรม และองค์กรอิสระ เช่น
องค์การอนามัยโลก, Wellcome Trust, สถาบันวัคซีน
นานาชาติ, มูลนิธิ Henry Jackson และมูลนิธิ Bill and
Melinda Gates ล้วนมีบทบาทส�ำคัญที่ท�ำให้ สวพท. สามารถ

ท�ำงานได้ส�ำเร็จ นอกเหนือจากประเทศทั้งหลาย กองทัพ และ
องค์กรต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สวพท. ยังตระหนักถึง
มิตรภาพและความร่วมมือของประเทศมองโกเลีย ภูฏาน สิงคโปร์
มาเลเซีย เวียดนาม สปป. ลาว และบังกลาเทศ เรายังคงมุ่งหวัง
อนาคตที่สดใสในการแสวงหาความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่
มากขึ้นกับประเทศอินเดียและอินโดนีเซียต่อไป
เครือข่ายความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่อันเกิดจากความร่วมมือระหว่าง
กองทัพบกสหรัฐอเมริกาและกองทัพบกไทยถือเป็นความพยายาม
ที่สลับซับซ้อน โดยข้ามผ่านอุปสรรคพรมแดนระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นหลักแห่งความส�ำเร็จที่สืบเนื่องกันมาของ สวพท. ที่ได้
ช่วยชีวิตผู้คนมากมายให้ปลอดภัย
การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด ด้วยการระบาดใหญ่ของเชื้อโรค SARSCoV-2 ได้ฝังลึกในจิตใจของพวกเราถึงความจ�ำเป็นที่ส�ำคัญใน
การเพิ่มความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ การ
เฝ้าระวังโรค และการพัฒนามาตรการรับมือ เราจ�ำเป็นต้องเติม
ช่องว่างของศักยภาพและขยายขอบเขตความรู้ทางชีววิทยาเพื่อ
จัดการกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ เราได้พิสูจน์หลายครั้งแล้วว่า
เราสามารถประสบความส�ำเร็จได้มากเพียงใดเมื่อเราท�ำงาน
ร่วมกัน สวพท. จึงเป็นแก่นแท้ของแนวคิดดังกล่าว กองทัพบก
สหรัฐฯ และกองทัพบกไทยได้พิสูจน์แล้วและได้ตอกย�้ำความ
ยั่งยืนมาเป็นเวลากว่าหกทศวรรษ เมื่อเราร่วมมือกัน เราจะ
สามารถต่อสู้กับโรคระบาดที่ท�ำให้ก�ำลังพลและพลเมืองของเรา
เจ็บป่วยได้ เราต้องร่วมกันวางแผนส�ำหรับหกสิบปีข้างหน้า
เมื่อเราร่วมมือกัน เราจะแข็งแกร่งและจะประสบความส�ำเร็จใน
ภารกิจของเรา
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The leadership of each Component of AFRIMS regularly visit the other’s headquarters and laboratories.
(Above) The RTA Surgeon General, LTG Chumpol Piamsomboon, and senior delegates visit the WRAIR in
2016. (Below) The WRAIR Commander, COL Deborah Whitmer, and senior leadership visit the RTA
Medical Dept headquarters in 2017.
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The Institute was established in 1961 after King Bhumibol Adulyadej approved its concept. These
photos show AFRIMS staff joining together in respectful mourning of his death (2016).
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